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4.- Resum.  

Dins l’ àmbit de la Geografia del Turisme estudiarem la situació de l’allotjament turístic a la 
Platja de Palma. És una destinació madura situada al sud de la Badia de Palma i fou una  de 
les primeres en explotar el turisme de masses.  

Al principi del boom d’aquesta destinació, al voltant de l’any 1960, hi va haver canvis i 
creixements espectaculars tant en el tipus d’allotjament com en la qualitat  i en el nombre de 
places ofertes. Recentment pareixia que s’havia estabilitzat i que no existien canvis 
significatius pel que fa a la tipologia d’allotjament fins que ha sorgit el lloguer turístic de 
vacances.  

Gràcies a les noves tecnologies apareix l’empresa Airbnb que és tradueix arreu del món en 
l’inici d’un nou model més flexible on petites propietats com apartaments i cases poden entrar 
sense dificultats en el mercat turístic.  

Tots aquests fets remarquen la importància d’estudiar l’allotjament que actualment hi ha. S’ha 
analitzat la distribució dels diferents allotjaments arreu de la Platja de Palma en funció dels 
barris mitjançant l’elaboració de mapes. També s’ha fet una enquesta per conèixer les 
diferències que es donen entre les tipologies d’allotjament que hi ha.  

S’ha confirmat com el lloguer turístic de vacances predomina als nuclis més antics i a primera 
línia. També s’ha constatat que hi ha diferències entre les tipologies d’allotjament, encara que 
menys de les que s’esperaven a priori. 

5.- Introducció.  

5.1.- Justificació del tema. 

Les motivacions que justifiquen l’elecció d’aquest tema son varies, però les més importants 
són:  

Que el coneixement aportat sigui una contribució a la comprensió de les dinàmiques 
turístiques de les destinacions madures i investigar sobre els allotjaments des del punt de vista 
de l’oferta i la demanda. 

Més particularment, aprofundir en un tema tan d’actualitat com és el lloguer turístic de 
vacances. Diàriament surten notícies als mitjans de comunicació, és fan debats i la població 
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en vol saber més. Per tant, aquest fet justifica que s’aporti més informació des del camp de la 
Geografia del Turisme.  

5.2.- Objectiu del treball.  

L’objectiu del treball és conèixer i descriure la distribució de l’allotjament turístic a la Platja de 
Palma a escala regional pel que fa a la totalitat de la destinació i també a escala de barris. És 
pretén descriure’n les seves característiques bàsiques.  

Un segon objectiu respecte a la demanda és caracteritzar-la i conèixer com és aquesta. 
També es  volen saber les diferències d’aquesta en funció del tipus d’allotjament. 

5.3.- Hipòtesi del treball.  

En les destinacions madures és evident que hi ha un auge d’un nou tipus d’allotjament i creiem 
que està distribuït al llarg d’aquestes. Posam l’exemple de la Platja de Palma on és poden 
diferenciar a grans trets dos tipus de planificació, com és la dels nuclis primigenis i la posterior. 
Creiem que hi haurà una tendència a situar-se cap a les zones més antigues on seran les 
cases d’estiueig les que transformaran el seu ús.  

Afegir també que segons diversos estudis (Instituto Multidisciplinar de la Empresa, 2014; 
Gutiérrez, D; Díaz, R.; & García, F. 2015; Cámara de Comercio de Mallorca, 2006) hi ha 
diferències entre els allotjaments tradicionals o convencionals i els nous pel que fa als turistes 
que s’hi allotgen. 

Per tant, la tasca a realitzar consisteix en confirmar o desmentir aquestes hipòtesis fetes a 
priori a la Platja de Palma, a partir de la coneixença del destí i autors diversos, utilitzant 
cartografia i també dades estadístiques a partir d’una enquesta.  

5.4.- Metodologia del treball.  

La metodologia utilitzada ha abastat un ampli ventall de recursos i mètodes, des de fonts 
clàssiques com la bibliografia recomanada fins a la utilització de les noves tecnologies com 
els Sistemes d’Informació Geogràfics. 

Per elaborar els primers apartats del treball, així com la introducció i el marc teòric s’ha fet ús 
de bibliografia recomanada per el tutor i articles disponibles a la xarxa.  

El fet de dividir el treball en dos grans apartats com són l’anàlisi de l’oferta i el de la demanda 
ens obliga a utilitzar dos mètodes diferents.  

5.4.1.- Metodologia d’anàlisi de l’oferta d’allotjament. 

L’anàlisi de l’oferta d’allotjament s’ha fet mitjançant l’ús dels SIG. Les etapes per a l’elaboració 
són les següents: identificar una font d’on abstreure les dades, contrast de la informació amb 
altres recursos, creació de capes, millora de la base de dades,  simbologia i representació 
cartogràfica i finalment elaboració de gràfics.  

La font d’informació d’on s’han estret les dades inicials ha estat la web de serveis turístics 
TripAdvisor. Segons la mateixa web (TripAdvisor, 2015) “TripAdvisor es la major web de 
viatges del món, on els viatgers poden planificar i reservar el viatge perfecte. TripAdvisor 
ofereix consells de milions de viatgers i una àmplia varietat d’opcions de viatge i funcions de 
planificació amb enllaços a eines de reserva que cerquen en cents de llocs web (...).” 
D’aquestes funcions que ofereix s’ha utilitzat la de cartografia. Més concretament, TripAdvisor 
ofereix una mapa virtual d’allotjament turístic de la Platja de Palma.  

Aquest mapa ofereix múltiples opcions, ja que l’usuari pot interactuar amb ell per crear un 
resultat concret per a la seva recerca. Les opcions per a la configuració del mapa de la Platja 
de Palma són les següents: hotels, lloguer de vacances i propostes per fer com a turista, 
bàsicament d’oci.  

En el nostre cas hem utilitzat: l’opció per defecte hotels, per començar a elaborar el mapa 
d’hotels i aparthotels i l’opció lloguer de vacances per crear aquest mapa. Després s’han 
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aplicat filtres per identificar el nombre d’estrelles dels hotels i s’han visitat els perfils de cada 
un dels allotjaments de vacances per obtindre informació referent a:  preu i posició respecte 
al mar, per posteriorment utilitzar-la per fer els mapes corresponents.  

La segona etapa és “contrast de la informació amb altres recursos”. S’ha utilitzat el llistat 
d’allotjament que ens ofereix el web de l’Associació Hotelera de la Platja de Palma i també del 
portal web Playa de Palma. Ocio, hoteles, playas y turismo en Mallorca. La comparació ens 
ha servit per contrastar dades, eliminar-ne, modificar-ne i actualitzar la base de dades per a 
una millor representació posterior. Aquesta passa només s’ha realitzat amb els hotels i 
aparthotels. 

La creació de capes s’ha realitzat amb el programa Arcgis 10.3. de l’empresa ESRI. S’ha fet 
una capa per unitats d’estudi seguint la divisió per barris de la publicació Dades per a un 
diagnòstic dels barris de Palma (Ajuntament de Palma, 2012). Per al cas de Llucmajor s’ha 
inclòs des del torrent dels Jueus fins a Son Veri. Aquesta s’ha creada a partir de la capa de 
seccions censals de l’Institut Nacional d’Estadística. Damunt d’ella s’ha creat una capa per a 
les diferents zones d’estudi o barriades del destí. Aquestes són: Ca’n Pastilla, Las Maravillas, 
s’ Arenal de Palma i s’ Arenal de Llucmajor. Ens fa la funció de delimitar la nostra àrea d’estudi 
i ens ajuda a desagregar una unitat urbana cohesionada per a una millor descripció.  

S’han creat diverses capes de punts en format vectorial. Els punts s’han anat afegint un per 
un posant cura de que la informació era correcte. Els punts dels hotels han estat fàcilment 
identificables gràcies a la base cartogràfica d’OpenStreetMap, degut a que també els duia 
incorporats. 

Els punts referents a lloguer turístic han estat més dificultosos. El problema ha estat que se 
n’han trobat de repetits i d’altres de mal situats. Resulta que per a la representació del lloguer 
turístic TripAdvisor és proveeix de diferents fonts o portals webs d’apartaments i cases en 
lloguer. Un d’ells és “Niumba” propietat de TripAdvisor des del 2013, es defineix com                  
“... directorio de apartamentos en alquiler para estancias cortas, ubicados en entorno urbano, 
rural o de playa. La misión de Niumba.com es poner en contacto a los usuarios con la página 
web de todos los apartamentos de España” (Grupointercom web). Llavors degut al fet que n’hi 
ha diversos i un propietari pot anunciar el seu apartament de vacances a cada un d’ells és 
normal que es trobi l’apartament repetit i amb preus distints. Aquest problema s’ha solucionat 
comparant les fotografies de cada perfil i eliminant els punts corresponents a un mateix 
allotjament. Per altre banda, el problema de la localització ha sigut més greu, ja que s’han 
trobat errades greus, encara que la majoria d’allotjaments s’inclouen dins la seva unitat 
d’estudi i ens permeten fer una anàlisi regional a grosso modo.   

La millora de la base de dades ha consistit en la introducció d’informació referent al nombre 
d’estrelles i claus, en el cas dels hotels i aparthotels; i en el cas del lloguer de vacances s’han 
tabulat els preus i també la posició respecte del mar, mirant si estan a primera línia o no. El 
preu d’aquests s’ha trobat en cada un dels seus perfils. A la taula de dades de la capa lloguer 
de vacances s’ha inclòs la variable preu, referent al preu per pernoctació. Durant aquest 
procés han sorgit petits entrebancs: trobar el preu per setmanes i preus distints per a un mateix 
allotjament, cosa que s’ha solucionat tabulant el preu del punt que s’havia cartografiat i 
oblidant l’eliminat.  

La posició respecte del mar ha significat l’elaboració de l’atribut “primera línia”, no tant sols 
s’ha tingut en compte si estaven a primera línia sinó també si tenen una bona vista respecte 
del mar, així per exemple molts edificis és troben a segona línia però pel fet de tenir un edifici 
més baix que el seu o un parc fa que gaudeixin d’una vista directa cap al mar. Per a fer-ho 
també s’han consultat cada un dels perfils, observant les fotografies que pengen els 
propietaris. Al final d’aquesta passa s’ha obtingut una taula de dades que ens ha servit per a 
la posterior representació dels mapes.  
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La darrera passa per a l’elaboració cartogràfica de l’allotjament és “simbologia i representació 
cartogràfica”. La simbologia ha consistit  en triar colors, mides i formes dels símbols 
representats, així com també la introducció dels atributs a representar a les diverses capes. 
Finalment la representació i acabat final està fet d’acord a un criteri d’escala. Hem obtingut els 
mapes generals i els mapes amb la mateixa informació per unitat d’estudi.  No s’han introduït 
els mapes a escala de barris al treball per motiu d’espai, però estan fets i a disposició. 

Finalment, s’ha procedit a crear gràfics a partir de les bases de dades per a una millor 
comprensió dels resultats obtinguts cartogràficament.  

5.4.2.- Metodologia d’anàlisi de la demanda d’allotjament. 

Per saber el perfil de la gent que ocupa els diversos tipus d’allotjament al nostre destí s’ha 
utilitzat l’enquesta i una posterior elaboració de les dades per a obtenir gràfics. La metodologia 
de la demanda consta de: revisió bibliogràfica, elaboració de l’enquesta, traducció, procés de 
contestar l’enquesta, tabulació de dades i correcció d’errades i en darrer lloc elaboració de 
gràfics.  

Dins el món de l’elaboració d’enquestes hi ha un gran compendi de bibliografia i material 

digital. Primer s’ha mirat un manual metodològic per a la realització d’enquestes (Ruiz, A; 

Hidalgo, C.; Jiménez, M.J.; & Ruiz, J., 2006).  Després s’han consultat algunes enquestes 

(Bocchicchio, F., 2007) (Leco, F. et al.. 2015) (López, T. et al., 2012)  per saber el que 

normalment és sol demanar en el cas de voler conèixer el perfil d’una persona i com per 

exemple el d’un turista.  

S’han redactat 17 preguntes i el temps de resposta calculat era aproximadament 3 minuts per 
persona. És va pensar perquè fos completa i alhora l’enquestat no perdés l’interès. L’enquesta 
s’ha feta en castellà i la traducció a l’alemany i l’anglès.  

El període de treball de camp i contestació de l’enquesta ha estat durant el mes d’agost del 
2015. S’ha recorregut tot el passeig marítim de la Platja de Palma. Els enquestats s’han triat 
aleatòriament. La tasca d’enquestar ha sigut dificultosa i la població a enquestar una mica 
reticent. Però quan acceptaven contestaven amb molta rigurositat. 

La tabulació de dades i correcció d’errades s’ha dut a terme una vegada obtinguda la mostra. 
Algunes enquestes no eren vàlides perquè les contestaren estrangers treballadors de 
temporada. La mostra inicial era de 200 enquestes i al final en quedaren 180 de vàlides.  

Per al processament de les dades s’ha elegit el programa Dyane versió 4. És un programa 
d’estadística. La primera passa ha sigut programar les preguntes així com també les 
respostes. A continuació, s’han ficat les respostes per a cada una de les preguntes i ha sortit 
una base de dades. 

Les errades s’han corregit observant la descripció de la mostra tant en variables categòriques 
com numèriques. Aquesta manera de corregir les errades ha sigut òptima, a partir de la idea 
de trobar incoherències com per exemple trobar una resposta a una pregunta que no es troba 
dins les categories vàlides.  

En aquest gràfic la diferència de la distribució entre grups és significativa segons l’indicador Ji 
quadrat ja que és inferior a 0.05. 

S’ha creat una nova variable simplificada a partir dels diferents tipus d’allotjaments. Mitjançant 
l’opció tabulació creuada hem comparat la nova variable amb totes les altres. Aquest procés 
ens permet saber si les diferències entre els allotjaments en funció de les diferents variables 
són significatives. Per saber-ho s’ha mirat l’indicador Ji quadrat, i si aquest és inferior a 0.05 
vol dir que la diferència és significativa i si és superior no ho és.  

Finalment, s’han muntat els gràfics i les taules amb el mateix programa.  
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6.- Marc conceptual.  

6.1.-Descripció general de la Platja de Palma.  
La Platja de Palma està situada la part més sud de la badia de Palma. El més característic és 
el seu arenal on hi van molts de turistes vinguts d’arreu d’Europa a passar les seves vacances. 
Està formada per diversos barris on s’entremescla l’ús turístic amb el residencial. Aquests són: 
Ca’n Pastilla, Sometimes, Las Maravillas, s’Arenal, Son Verí, i Bellavista. La seva extensió és 
de 1.000 hectàrees, hi habiten 30.099 habitants, té 43.109 places turístiques i 1.248.420 
turistes anuals (Consorci Platja de Palma, 2010). 

6.2.-Evolució urbanística. 

6.2.1.- Origen del turisme a la Platja de Palma.  
El 1875 s’ inaugurà la 1ª línia de ferrocarril de Mallorca. El 1920 ja existien 212 Km.  de xarxa. 
Era costum  de les classes acomodades tenir una casa a prop de la mar. S’ ampliaren petits 
poblats de pescadors dels ports. La més significativa fou la del poblet de S’ Arenal de 
Llucmajor. Hi havia un grup de cases a 1ª línia de costa anomenades “ S’ Illeta des 
Republicans ”. Al Nord, es trobava la platja de s’ Arenal de 4’5 Km. de longitud i a 7 Km. de 
Palma; formava part de la finca de Son Sunyer  que s’ establí a principis del S. XX . El 1913 
es feu el plànol de parcel·lació. Les finques es dividiren en illes molt grans i la seva superfície 
era variable. 

A un plànol de 1949 es veu com a 1ª línia s’ havien fet unes poques cases i la pensió “Brisas”. 
A “Las Maravillas ” hi havia 10 xalets. Al Sud hi quedava el  nucli de s’ Arenal on hi havia 796 
habitatges; d’elles sols 140 estaven ocupades per residents (Canals, 2006). 

6.2.2.- Les infraestructures.  
A principis del S. XX l’ accessibilitat a la platja de s’ Arenal sols era fàcil partint de Llucmajor. 
Des de Palma hi havia un estret camí. El 1916 s’ inaugurà el primer ferrocarril que unia Palma 
amb la platja, hi havia poques estacions de tren i aquestes quedaven enfora de la costa. S’ 
aprofità que es construí un tramvia elèctric des de Palma fins al Coll den Rabassa per allargar-
lo fins al final de la platja i funcionà entre 1921 i 1941. 

El turisme havia crescut entre 1920 i 1930. Al 1950 hi havia 130 establiments turístics amb 
4.020 places hoteleres a totes les Balears. Eren fondes sense comoditats. Aquests anys sols 
hi havia aviació comercial a Mallorca a Son Bonet (Consorci Platja de Palma, 2010). 

6.2.3.- El boom turístic. 
L’ augment del gust dels turistes pel sol i la platja induïren el desenvolupament del transport 
aeri. La reconversió d’ avions utilitzats a la 2ª guerra mundial en avions comercials afavorí que 
els viatges fossin més barats. Grans companyies introduïren vols xàrter per dur a les classes 
mitjanes europees. 

El 1954 s’ ampliaren les pistes del’ aeroport de Son Sant Joan i aquest es transformà en mixt 
(civil i militar). Entre 1950 i 1960 es multiplicà per 10 l’ afluència de turistes estrangers. Els 
Tours operadors finançaven la construcció d’ hotels a canvi d’ estades a preu fix durant 3 o 4 
anys. Controlaven la demanda i fixaven preus. Vingueren treballadors barats del sud de la 
Península. Augmentaren les instal·lacions hoteleres, pujà el creixement demogràfic i el 
nombre de turismes. La grandària mitjana de l’ hotel passà de 43 a 135 places de qualitat  
mitjana o baixa (Yrigoy, 2013). 
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6.2.4.- La legislació urbanística i el planejament urbanístic de la Platja de Palma. 
Per entendre la complexitat de la planificació urbanística hem recorregut al llibre 

DeCOASTruction (2012) on en el capítol 5 El detonante de la eclosión turística Manuel 

Cabellos Barreiro detalla exactament com és va produir. En feim un petit resum. 

El 1956 s’ aprovà la Llei de Règim del Sòl i Ordenació Urbana que obligava a que la redacció 
de Plans Parcials devia precedir tota urbanització i que el Pla General d’Ordenació Municipal 
o Comarcal havia de precedir als Plans Parcials. 

Llucmajor, que no disposava de P.G.O.U. municipal, decidí tramitar els Plans Parcials que li 
presentaven redactant, juntament amb cada Pla Parcial, un mini Pla General. 

Palma optà per aturar la seva tramitació. Al seu Pla general de 1943 no hi havia cap 
creixement a la Platja de Palma. No obstant, a la parcel·lació posterior de la Platja es 
construïren edificis d’ apartaments i d’ hotels. Finalment l’ Ajuntament de Palma aprovà el seu 
Pla General el 1963. A Llucmajor l’ aprovaren el 1965 permetent la construcció d’ edificis, en 
el nucli de s’ Arenal, de 30 m d’ alçada.. Es podia passar de vivendes de 2 plantes a blocs de 
11 pisos.  

A la vista del’ absurd de l’ ordenança que s’ aprovava, la Comissió Provincial d’ Urbanisme 
obligà a fer una revisió anticipada del Pla General que afectàs sols a la zona costanera del 
municipi. Dita revisió s’ aprovà el 1968 afegint sòl de reserva urbana. En el casc urbà es va 
mantenir l’ alçada de 30 m però s’ afegí un coeficient d’ edificabilitat de 6m3/m2 a aplicar a cada 
parcel·la i a cada projecte el que impedia en la pràctica poder construir un edifici per a hotel 
de més de 4 plantes. L’ ordenança de 30m d’ alçada sense coeficient de limitació de densitat 
sols va estar vigent entre 1965 i 1968 però es donaren llicències a molts d’ edificis que 
canviaren radicalment el perfil de la localitat i produïren molts de problemes a peu de carrer. 
Els hotels eren de 1 o 2 estrelles i de mala qualitat. 

El 1970 quan ja s’ havien construït 24.000 places hoteleres a en tota l’ àrea, l’ Ajuntament de 
Palma va aprovar el Pla Especial d’ Ordenació de la Platja de Palma inclosa en el seu terme 
municipal. Es va mantenir l’ ordenació d’ incrementar l’alçada edificable en edificis adossats 
als nuclis de Can Pastilla al Nord i a S’ Arenal al Sud. A la zona central de la platja es va 
mantenir la normativa d’ edificacions familiars en les parcel·lacions prèvies consolidades ,i, en 
la resta, es va establir una ordenació aïllada per a edificis hotelers o residencials. 

Les administracions públiques reaccionaren aviat per arreglar aviat els problemes que es 
presentaren. Es va realitzar l’ ampliació de l’ aeroport de Son Sant Joan i de l’ autopista d’ 
accés a aquesta infraestructura des de Palma i des de altres nuclis. EMAYA instal·là 
col·lectors d’ aigua potable, clavegueram i una depuradora amb quatre emissors a la platja i 
l’Ajuntament de Llucmajor gestionà la construcció d’ una depuradora. Però també es produïren 
errades: 

S’ enllaçà l’ autopista de l’ aeroport amb el Passeig Marítim de Palma guanyat terreny a la 
mar, el que ha produït una barrera urbanística entre la ciutat i el seu port. 

Es va donar continuïtat a l’ autopista de l’aeroport forçant el pas de la carretera de Palma a 
Llucmajor ,de 4 carrils, passant per primera línia de platja. Es varen torbar 24 anys per a 
resoldre el problema. 

La ubicació de la depuradora de s’ Arenal de Llucmajor es va fer devora el polígon hoteler; es 
va dir que seria provisional i hi va estar 25 anys. 

El 1948 es va clausurar el tramvia elèctric que unia Palma amb Can Pastilla.  

El 1964 es va tancar la línia de ferrocarril Palma-Santanyí que passava per zones urbanes de 
la platja. S’ aixecaren les vies i es veneren els terrenys sobrants per a poder construir l’ 
autopista sobre el seu traçat. 
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Amb el Primer Pacte de Progrés es va intentar fer un ambiciós Pla de Reconversió Integral de 
la Platja de Palma aportant una forta inversió pública. Amb el canvi de Govern a les Illes 
Balears després de les eleccions autonòmiques i l’ arribada de la crisi econòmica , quedà 
paralitzat, fins que el gener de 2015 se’n aprovà un de nou amb unes pretensions molt menys 
ambicioses. Bàsicament quasi no hi ha inversió pública i es permet als hotels que fan obres 
per augmentar de categoria de  l’ establiment que puguin augmentar l’ alçada del seu edifici. 

6.3- L’allotjament turístic. 

L’allotjament turístic és una de les claus alhora d’entendre un procés com el turisme. És pot 
identificar territorialment. La seva funció principal és permetre la pernoctació als turistes que 
visiten una destinació. Ha estat estudiat per molts autors i per exemple a nivell de manual se 
li concedeix el capítol 11 del llibre El turismo Teoría y práctica ( Cooper & Fletcher, 2005). 

En aquest manual s’ens relata que és el subsector més gran i omnipresent dins l’economia 
del turisme. A continuació, també ens descriu cada un dels tipus d’allotjament que tenen més 
rellevància com són: l’hotel, del qual diu que és el subsector més important, les cases d’hostes, 
els establiments que ofereixen allotjament i berenar, hostals, l’allotjament sense servei de 
menjars, la multipropietat, l’allotjament per a joves, els càmpings i els parcs de caravanes, 
l’allotjament en instal·lacions mèdiques, els creuers i els ferris els trens i els avions i les visites 
a amics i parents. No es parla d’un nou fenomen com és el lloguer turístic de vacances. Degut 
a que quan es va publicar el llibre aquest nou fenomen encara no havia aparegut.  

Aquí tractarem els allotjaments turístics convencionals i els nous models d’allotjament on 
destacarà el lloguer turístic de vacances. Ens centrarem en els models d’allotjament que hi ha 
majoritàriament al nostre destí.  

6.3.1.- Allotjament convencional.  

A la Platja de Palma des del boom turístic hi ha hagut oferta d’allotjament. Als inicis eren més 
precaris i aviat es va anar transformant fins el que trobem avui en dia. Trobem una planta 
d’allotjament monopolitzada per l’hotel com a tipologia principal. Cosa que no passa a altres 
indrets com pugui ser per exemple la Costa Brava on el càmping hi és molt més present 
(Calabuig, 2005).  

La planta hotelera de la Platja de Palma  es caracteritza perquè hi ha una presència majoritària 
de petits hotelers (Yrigoy i Rullan, 2014). Això s’explica perquè la propietat passà per molts 
d’actors com els petits propietaris. És especialment així en els nuclis de Ca’n Pastilla i s’Arenal 
de Llucmajor.  

6.3.2.- Nous models d’allotjament turístic.  

El desenvolupament de les tecnologies va acompanyat de canvis en les distintes esferes 
econòmiques. És gràcies a l’ús d’internet que comença el que s’ha anomenat com a lloguer 
turístic de vacances o LLTV.  

El lloguer turístic de vacances consisteix en posar en el mercat turístic apartaments, cases, 
etc, que abans s’escapaven d’aquest. Ho fan a través de pàgines web, la més coneguda és 
Airbnb. Es va crear el 2008 i ja cobreix unes 800.000 propietats en 192 països i 33.000 ciutats 
(wikipedia, 2015). Aquest model de negoci té una tendència a l’alça i és comprova com estan 
sortint competidors com per exemple: Niumba, Windu, etc.   

Característiques bàsiques d’aquest tipus d’allotjament són: comunicació virtual entre 
propietari i client, flexibilitat d’horaris i dates per posar en disponibilitat l’habitatge, baix 
oferiment de serveis o nul a l’allotjat, etc.  

En el cas de Mallorca la popularització d’aquest tipus d’allotjament és tan gran que ja és 
habitual trobar notícies al respecte. El 28 d’agost de 2015 al Diario de Mallorca titulava 
Mallorca recibe cuatro de cada diez turistas que optan por una vivienda vacacional en España.  
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Debut a l’impacte que ha provocat l’LLTV, des de diferents perspectives s’han fet múltiples 
aportacions per al seu estudi. De la cartografia digital podem destacar el cas d’Amsterdam 
(maps.amsterdam.nl). Tom Slee n’ha fet per a les ciutats més importants d’arreu del món 
(tomslee.net).  

Des d’un punt de vista més economicista (Gutiérrez, Díaz & García, 2015) descriuen aquest 
model  de negoci com a disruptiu. Significa que és competeix amb la demanda que va a 
l’allotjament convencional.   

6.3.2.1.- Marc legal.  

Resulta que gran part de l’oferta d’aquest tipus és mou en els marges de la il·legalitat. S’entén 
que per la conjuntura de crisi molta gent s’ha sumat a impulsar aquest tipus d’allotjament i 
com sol passar moltes vegades la realitat s’avança als marcs legislatius.  

El 18 d’abril de 2015 es publica el Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis general i directrius 
de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de 
cooperació del Govern de les Illes Balears i de regulació i classificació de les empreses i dels 
establiments turístics. Aquest decret desenvolupa la llei de turisme.  

Les modificacions respecte al lloguer turístic són: la inclusió de les cases de poble com a 
tipologia acceptada per al lloguer turístic i la creació d’un llistat de “canals de comercialització 
turística”.  

Seguint amb la web la tipologia de cases acceptades per al lloguer turístic són: l’habitatge 
unifamiliar aïllat, els habitatges unifamiliars aparellats i els unifamiliars entre mitjaneres.  

Així queda exclòs el gran gruix d’habitatge plurifamiliar aïllat. Es tradueix en que un pis no 
podria ser llogat turísticament a Balears. A la Platja de Palma la major part d’habitatges de 
LLTV estarien dins aquesta tipologia i per tant  podrien estar fora de la llei. És per tant, un 
tema que està damunt la taula i es debat constantment.  

La clau per saber si l’habitatge plurifamiliar llogat està incorrent en la il·legalitat és saber si 
s’està comercialitzant a través d’un canal turístic. La Conselleria ha dit que en crearà un llistat. 
Tampoc es poden prestar serveis turístics i finalment s’ha de fer mitjançant la Llei 
d’Arrendaments Urbans (blogdesalvador.es, 2015).  

7.- Anàlisi de l’oferta. 

En el següent apartat es realitzarà un anàlisi de l’oferta d’allotjament turístic a la Platja de 
Palma. Primer s’analitzaran cada una de les zones d’estudi com són: Ca’n Pastilla, las 
Maravillas, s’Arenal de Palma i s’Arenal de Llucmajor així com la Platja de Palma en el seu 
conjunt a partir de la  cartografia que he  elaborat i  que es troba al final del treball (la cartografia 
a nivell de barris no es troba present aquí degut a l’extensió d’aquest, de totes maneres amb 
l’observació dels mapes de conjunt es poden veure els fenòmens descrits). En segon terme, 
i per acabar aquest apartat s’analitzaran algunes dades en forma de gràfics que ens aportaran 
una major descripció de l’oferta. 

Ca’n Pastilla. 

Aquesta zona és la que es troba més a prop de la ciutat de Palma. Al mapa “Aparthotels Platja 
de Palma” observem que en té 5 i tres d’ells és troben davant la zona humida de ses 
Fontanelles.  

Al mapa “Hotels Ca’n Pastilla” podem descriure com el gruix d’aquests es troben des del final 
de la platja de s’Arenal fins al voltants de Cala Estància, on el gruix principal es troba darrera 
el Club Nàutic de Sant Antoni de la Platja. Predominen els hotels de tres estrelles.  

Pel que fa al lloguer turístic de vacances a Ca’n Pastilla s’observa al “Mapa de lloguer turístic 
de vacances Ca’n Pastilla”. A grans trets la majoria d’allotjaments d’aquest tipus tenen un preu 
per pernoctació d’entre 100 i 300 euros. Cal observar com hi ha un sector més car a la part 
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més propera a les afores tirant cap a l’aeroport, aquí el preu sen va a més de 300 euros la 
pernoctació. És tracta de xalets unifamiliars, en un entorn coster molt natural que forma part 
del Carnatge i és ANEI.   

Las Maravillas. 

Recordem que aquesta segona zona d’estudi té els seus límits entre la zona humida de ses 
Fontanelles i el pinar de la Porciúncula. Hi trobem 6 aparthotels. 

Pel que fa a hotels trobem una majoria d’hotels de 4 estrelles a primera línia de costa. Fins i 
tot trobem l’únic hotel de 5 estrelles localitzat en tota la Platja de Palma. Des del bosc de la 
Ribera fins el bosc de la Porciúncula a partir de la segona línia hi ha un gruix d’hotels de menor 
qualitat majoritàriament de 3 estrelles.  

Pel que fa al lloguer turístic de vacances és troba distribuït uniformement al llarg del territori 
urbanitzat. La majoria d’allotjaments no passen els 300 euros la pernoctació. Cal a dir que 
hem trobat un punt a vorera de mar, més a prop de s’Arenal de Palma, amb molts 
d’apartaments, cosa que ens fa pensar amb una possible errada, encara que la zona d’estudi 
sigui correcta i estiguin vora el mar.  

S’Arenal de Palma.  

Aquesta unitat d’estudi va des de la carretera de las Maravillas fins el torrent dels Jueus, que 
fa de límit municipal entre els municipis de Palma i Llucmajor. La zona compta amb 8 
aparthotels majoritàriament d’entre 3 i 4 claus, és la zona que en té més.  

Pel que fa a hotels podem subdividir l’àrea en dues. La situada davant el bosc de la 
Porciúncula i una segona que aniria des del carrer Trobadors fins el torrent dels Jueus. En 
aquesta primera trobaríem hotels de 4 estrelles a primera línia i de 3 darrera. A la segona hi 
ha un nucli molt nombrós d’hotels d’inferior qualitat, amb nombrosos hotels 1,2 i 3 estrelles. 

La major part del lloguer turístic de vacances és troba proper a la línia divisòria amb el nucli 
Llucmajorer de s’Arenal. Parlam de l’àrea de primera línia, així com també dels voltants de la 
Plaça dels Nins i el començament de la carretera militar fins el PAC de s’Arenal de Palma. El 
preu per pernoctació també sol esser inferior als 300 euros.  

S’Arenal de Llucmajor. 

Abasta des d’on hi havia la illeta dels Republicans fins a son Verí Vell, just darrera el Club 
Nàutic de s’Arenal. És l’única àrea on no hi ha aparthotels.  

En quant als hotels en trobem al nucli primitiu de s’Arenal de Llucmajor en direcció cap a les 
afores seguint com a eix principal l’avinguda Europa. La gran part d’ells són de 3 estrelles, 
encara que a l’avinguda esmentada també n’hi ha de qualitats inferiors. 

El lloguer turístic de vacances es situa enfront del mar i també hi ha un focus al final del carrer 
Trencadors i inici de l’avinguda Europa. Gran quantitat d’aquest tipus d’allotjament prové del 
que abans eren segones residències d’estiueig.  

Platja de Palma. 

Aquest topònim és amb el que és coneix al conjunt de les unitats espacials estudiades. Ara 
procedirem a analitzar-lo globalment, és a dir a una escala més petita i per tant amb menys 
detall i generalitzant més.  

Pel que fa a aparthotels és baix el nombre d’aquests i podríem dir que és una subtipologia 
d’allotjament més similar a l’hotel. Com a curiositat és important remarcar que no se n’ha trobat 
cap a la unitat s’Arenal de Llucmajor.  
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Trobem hotels al llarg de tota la costa de Platja de Palma encara que hi ha diferències 
notables. Podem parlar d’una major qualitat com més a prop de la costa i va disminuint a 
mesura que ens allunyem. L’altre gran diferència és entre els nuclis antics i la franja que queda 
compresa entre aquestes dues. En els nuclis antics hi ha més densitat d’hotels amb una 
qualitat inferior i a l’espai intermedi hi ha major qualitat d’allotjament. Això respon a una lògica 
del temps en que foren construïts i de planificació urbana. Finalment es clarament identificable 
la menor qualitat en els allotjaments de s’Arenal de Llucmajor i s’Arenal de Palma en contrast 
amb la resta del destí.  

El lloguer de vacances es troba present al llarg de tota l’extensió si més no és important 
destacar la presència en els nuclis antics com és Ca’n Pastilla i el conjunt dels dos s’Arenals. 
Insistim que moltes d’aquestes cases d’estiueig s’han anat transformant en lloguers per a 
turistes. 

Ara passarem a comentar algunes gràfiques elaborades a partir de la recollida de dades per 
a tota l’àrea d’estudi. 

El nombre d’aparthotels és baix i no és rellevant en el conjunt del destí, de totes maneres és 
una tipologia d’allotjament que aproximadament el 70% té entre 3 i 4 claus, cosa que 
s’identifica amb una qualitat bona.  

 

Gràfic 1: Aparthotels segons número de claus. (Font: elaboració pròpia) 

Més de la meitat dels hotels a la Platja de Palma són de 3 estrelles. La resta gairebé està 
dividit a terços entre els de una, dues i 4 estrelles. Tan sols hi ha un hotel de 5 estrelles.  

 

Gràfic 2: Qualitat dels hotels Platja de Palma segons estrelles. (Font: elaboració pròpia) 

És destacable el fet que aproximadament el 40% del lloguer turístic de vacances es troba a 
primera línia de costa o bé té una vista privilegiada mirant cap a mar. Al voltant del 60% no 
es troba en aquesta situació. 
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Gràfic 3: Presència de lloguer turístic de vacances a primera línia. (Font: elaboració pròpia) 

En el gràfic Preu pernoctació LLTV en funció de si es troba a primera línia s’observa com hi 
ha una gran diferència en funció d’aquest fet geogràfic. Així el turista passaria de pagar més 
de 120 euros per nit a pagar-ne més de 180.  

 

Gràfic 4: Preu pernoctació del lloguer turístic de vacances segons variable primera línia. (Font: elaboració pròpia) 

Més de la meitat dels LLTV costen al consumidor final entre 101 i 200 euros. Aproximadament 
un quart del total tenen un preu inferior entre 0 i 100 euros. I de més de 200 euros només 
parlam del 20%.  

 

Gràfic 5: Preu pernoctació lloguer turístic de vacances. (Font: elaboració pròpia) 

La distribució de l’allotjament segons el seu tipus és aproximadament a parts iguals. De totes 
maneres aquí només es tenen en compte les unitat d’allotjament. Si ho calculem per capacitat 
de persones allotjades com són les places ens adonaríem que la suma de les places dels 
allotjaments convencionals són molt majors i per tant el pes del LLTV en el còmput total és 
clarament inferior.  
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Gràfic 6: Distribució de l'allotjament a la Platja de Palma segons tipologia. (Font: elaboració pròpia) 

Les places d’allotjament entre les dues tipologies comparades és molt desigual. Per saber el 
nombre de places totals s’ha anat a la pàgina web de l’Associació Hotelera de la Platja de 
Palma, on figura una xifra de 40.000 places. Per calcular les places de lloguer s’ha multiplicat 
el nombre de lloguers totals per 6, ja que així ho hem trobat oportú.  

Aquest càlculs segurament no són precisos. Una causa podria esser que el recompte de LLTV 
només s’ha fet durant el mes d’agost, i és un mercat molt dinàmic i complex.  

De totes maneres el gràfic és il·lustratiu del poc pes en nombre de places que té en aquesta 
destinació el LLTV i fa pensar que malgrat sigui un model disruptiu la seva magnitud és 
escassa. És convenient observar la seva evolució.  

 

 

Gràfic 7: Distribució de les places d'allotjament segons tipologia. (Font: elaboració pròpia) 
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8.- Anàlisi de la demanda. 

A continuació s’aniran descrivint cada un dels gràfics realitzats a partir dels resultats de 
l’enquesta per aconseguir entendre el perfil del turista que visita aquesta destinació.  
 

 

Gràfic 8: Nacionalitat de la demanda. (Font: elaboració pròpia) 

 

Per damunt de tot destaca la nacionalitat alemanya amb un 25% i amb més del 10% trobem 
holandesos, italians i espanyols. Percentualment trobem de major a menor: alemanys amb el 
25%, holandesos amb el 13,9%, italians amb 11,17%, espanyols amb 11,11%, francesos amb 
8,9%, anglesos amb 7,2%, altres amb 6,7%, belgues amb 6.1%, suïssos amb 4,4%, austríacs 
amb 2,2%, suecs amb 1,7%, noruecs i irlandesos amb 0,6%, les altres nacionalitats no tenen 
representació.    

 

 

Gràfic 9: Edat de la demanda. (Font: elaboració pròpia) 
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El 50% dels turistes són menors de 30 anys i els majors de 60 gairebé no hi són presents. Així 
tenim de major a menor: un 50% de menors de 30 anys, un 24,4% de turistes d’entre 46 i 60 
anys d’edat, un 22,8% de turistes d’entre 31 i 45 anys i un 2,8% majors de 60 anys.   

 

Gràfic 10: Professió de la demanda. (Font: elaboració pròpia) 

Les professions més nombroses amb més d’un 15% són: obrer, tècnic superior i estudiant. De 
major a menor en funció del percentatge tenim: un 23,3% és declaren obrers, un 18,9% tècnics 
superiors, un 16,1% estudiants, un 15% fan altres professions, els funcionaris, professionals 
lliberals i caps d’empresa tenen un 7,8% cadascun i finalment trobem els jubilats amb un 3,3%. 

 

  

 

Gràfic 11: Manera de reservar l'allotjament segons la demanda. (Font: elaboració pròpia) 

 

L’allotjament s’ha reservat especialment a través d’una agència de viatges o tour operator i en 
un portal de viatges per internet. De major a menor trobem que: un 47,5% ho reserven en un 
portal de viatges per internet, un 42,9% en una agència de viatges/tour operator, un 4% 
directament amb l’establiment/propietari, un 4% a la pàgina web de la companyia o de 
l’establiment i un 1,7% a través d’un intermediari.  
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Gràfic 12: Tipologia d'allotjament on s'ha pernoctat segons la demanda. (Font: elaboració pròpia) 

La major part dels individus han pernoctat  un hotel, molt inferior és el nombre que ho ha fet a 
un apartament o casa en lloguer compartit, al voltant del 10%. La pernoctació en funció de 
l’allotjament és: un 68,2% hotel, un12,8% apartament o casa en lloguer (airbnb), un 7,8% 
apartament o casa d’amics/familiars, un 3,4% aparthotel, un 2,8% apartament turístic, 
apartament o casa en propietat un 2,2%, altres suposa 1,7% i apartament o casa en lloguer 
compartit (time sharing) 1,1%.  

 

 

Gràfic 13: Serveis adquirits per la demanda. (Font: elaboració pròpia) 

En aquest gràfic és parla del que s’ha pagat en el lloc d’origen. El tot inclòs predomina per 
damunt les altres formules turístiques pel que fa als serveis adquirits. De major a menor 
percentatge trobem: 37,3% tot inclòs, 22% transport, allotjament i mitja pensió, 17,5% 
transport i només allotjament, 12,4% transport, allotjament i berenar, 5,6% transport, 
allotjament i pensió completa i 5,1% només transport.  



19 
 

 

Gràfic 14: Motius per a la tria de la destinació segons la demanda. (Font: elaboració pròpia) 

Els motius que hagin fet que un turista hagi elegit Platja de Palma poden esser diversos, però 
els més importants i per aquest ordre són: platja, clima, preu, ambient nocturn i facilitat de 
trasllat.  

En percentatge de major a menor observem dades (hem de tenir en compte que aquesta 
pregunta era multi-resposta i per tant cada percentatge és independent i respecte del tal de la 
mostra): 63,6% platja, 60,8% clima, 36,9% preu, 28,4% ambient nocturn, 21% facilitat de 
trasllat, 15,3% qualitat de l’entorn, 14,8% excursions/passeig a peu, 11,9% qualitat dels 
hotels/apartaments, 8,5% visitar amics/coneguts, 5,1% altres, 4,5% altres, 4,5% facilitat per a 
nins, 4% pràctica d’esports i 3,4% tranquil·litat.  

 

 

 

Gràfic 15: Percepció de l'evolució de la Platja de Palma. (Font: elaboració pròpia) 

 

Els turistes perceben que la Platja de Palma ha millorat. Les respostes de major a menor 
percentualment són: 47,6% segueixen igual, 22% han millorat molt, 20,7% han millorat 
bastant, 7,3% han empitjorat bastant i 2,4% han empitjorat molt.  
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Gràfic 16: Repetició de Platja de Palma com a destí per a passar les vacances. (Font: elaboració pròpia) 

La majoria de turistes pensen tornar a passar les seves vacances a la Platja de Palma o 
almenys està entre les seves opcions. Les opcions més seleccionades han sigut segur que si 
i probablement si. Percentualment i de major a menor tenim aquests resultats: 38,3% segur 
que si, 37,7% probablement si, 20% no estic segur, 2,9% probablement no i 1,1% segur que 
no.  

 

 

Gràfic 17: Satisfacció global de la demanda. (Font: elaboració pròpia) 

Platja de Palma rep un notable com a destinació. Les opcions més triades han sigut el 7 i el 
8. Percentualment de major a menor les respostes són: 37,1% un 8, 29,4% un 7, 10% un 10, 
8,2% un 6, 5,9% un 9, 4,7% un 5, 2,4% un 4, 1,8% un 3, 0,6% un 1 i la opció 2 no ha estat 
triada.  
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Gràfic 18: Activitats realitzades a les Balears. (Font: elaboració pròpia) 

Amb un 20% o més les opcions triades i per ordre d’importància han sigut respecte a les 
activitats realitzades a les Balears: prendre el sol i anar a la platja, restaurants fora de l’hotel, 
bars i discoteques, anar de compres per Palma, anar de compres en el municipi on estic, 
activitats aquàtiques i excursions organitzades. 

De major a menor en percentatge obtenim les següents dades (hem de tenir en compte que 
aquesta pregunta era multi-resposta i per tant cada percentatge és independent i respecte del 
tal de la mostra)  : prendre el sol i anar a la platja 60%, restaurants fora de l’hotel 48%, bars i 
discoteques 46,9%, anar de compres per Palma 44,6%, anar de compres en el municipi on 
estic 33,7%, activitats aquàtiques 29,7%, excursions organitzades 20%, visites a 
pobles/mercats 19,4%, lloguer de cotxes 16,6%, visites a museus/monuments 16%, 
excursions a peu 15,4%,  altres esports 9,7%, ciclisme 8%, serveis sexuals 7,4%, altres 
activitats culturals 6,9%, golf 3,4%, anar de compres a l’hotel 2,9%, tractaments de bellesa 
2,9% i tractaments de salut 1,1%.  

 

 

Gràfic 19: Nivell salarial dels turistes. (Font: elaboració pròpia) 
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La majoria de salaris dels turistes són de menys de 30.000€ anuals. En percentatge i de major 
a menor obtenim: 36,7% tenen un salari igual o inferior a 15.000€ anuals, 29,6% entre 15.001€ 
i 30.000€, 17,2% entre 30.000€ i 45.000€, 8,9% més de 60.000€ i 7,7% entre 45.000€ i 
60.000€. 

 

 

Gràfic 20: Disponibilitat a pagar un impost turístic. (Font: elaboració pròpia) 

A la pregunta Estaria disposat a pagar un impost turístic? tres quartes parts dels turistes no 
estarien en bona predisposició i menys d’un quart i estaria a favor. La pregunta probablement 
està mal feta, una millor elaboració de la pregunta hauria sigut plantejant l’impost turístic com 
a finalista i per tant dient a que és destinarien els doblers. El SI ha rebut el 23.4% de suport i 
el NO el 76.6%.  

 

 

Resultats de les preguntes amb resultats numèrics.   

Dies d'estància. 8,6 dies 

Persones per a les que s'ha pagat. 
2,4 
persones 

Quantes vegades ha visitat la Platja de Palma els darrers 3 anys? 1,5 vegades 

Si està disposat a pagar un impost turístic, quant? 4,40 € 

Taula 1: Resultats de les preguntes amb resultats numèrics. 
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8.1.- Diferències entre tipologies d’allotjament. 

En aquesta part del treball es comparen tres tipologies d’allotjament. Per a fer-ho s’han 
reclassificat les tipologies d’allotjament de l’enquesta obtenint-ne 3. Aquestes són: 

1.- Hotel/Aparthotel. (S’han unit les tipologies: Hotel i Aparthotel). 

2.- Apartament. (S’han unit les tipologies: apartament turístic, apartament o casa en lloguer 
(airbnb), Apartament o casa en lloguer compartit (time sharing) i altres). Fa referència al LLTV. 

 3.- Apartament/Casa propietat o amics. (S’han unit les tipologies: Apartament o casa 
d’amics/familiars i apartament o casa en propietat ).  

A partir dels resultats obtinguts intentarem deduir les principals diferències i semblances que 
hi ha entre els usuaris de cada tipus d’establiment. 

 

 

Gràfic 21: Nacionalitat segons tipologia d'allotjament. (Font: elaboració pròpia) 

En aquest gràfic la diferència de la distribució entre grups és significativa segons l’indicador Ji 
quadrat ja que és inferior a 0.05. En proporció, sobta la gran quantitat d’holandesos allotjats a 
apartament. També s’ha de destacar el fet que en les cases i apartaments en propietat o amics 
proporcionalment hi ha més espanyols que en els altres tipus d’allotjament. Els alemanys 
estan presents en una proporció semblant en els tres tipus d’allotjament, encara que en 
proporció n’hi ha més als apartaments.  

La distribució en percentatge de major a menor en els hotel-aparthotel és: alemanys 22,7%, 
italians 13,3%, francesos 11,7%, holandesos 10,9%, espanyols 8,59%, altres 8,59%, anglesos 
7,8%, belgues 7,8%, suïssos 5,5%, austríacs 1,6%, suecs 0,8% i noruecs 0,8%.  

La distribució en percentatge de major a menor en els apartament és: alemanys 33,3%, 
holandesos 30,3%, espanyols 12,1%, anglesos 9,1%, italians 9,1%, austríacs 3% i altres 3%. 

En apartaments/casa propietat o amics és: 27,8% alemanys, 27,8% espanyols, 11,1% suecs, 
francesos 5,6%, belgues 5,6%, holandesos 5,6%, austríacs 5,6%, italians 5,6% i irlandesos 
5,6%. 
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Gràfic 22: Edat segons tipologia d'allotjament. (Font: elaboració pròpia) 

Malgrat paregui que hi ha diferències substancials entre els joves no es pot tenir en compte 
perquè segons l’indicador Ji quadrat no hi ha diferències significatives de distribució entre els 
grups. Això vol dir que estadísticament no és significatiu, un motiu podria ésser la mida de la 
mostra.   

La descripció dels resultats per Hotel-Aparthotel per a la variable edat és: 53,1% menors de 
30 anys, 22,7% entre 46 i 60 anys, 21,1% entre 31 i 45 anys i 3,1% majors de 60 anys.  

Per a la tipologia apartament és: 48,5% menors de 30 anys, 27,3% entre 31 i 45 anys i 24,2% 
entre 46 i 60 anys. 

Per a apartament/casa propietat o amics tenim: 33,3% menors de 30 anys, 33,3% entre 46 i 
60 anys, 27,8% entre 31 i 45 anys i 5,6% majors de 60 anys.  

  

Gràfic 23: Professió segons tipologia d'allotjament. (Font: elaboració pròpia) 

En el cas de la professió no hi ha diferències significatives entre els grups. Això és sap gràcies 
a l’indicador Ji quadrat que en aquest cas es major a 0,05. De totes maneres seria interessant 
analitzar amb major detall la presència d’estudiants als apartaments (lloguer turístic de 
vacances).  
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Descripció del grup Hotel-Aparthotel: 24,2% obrers, 17,2% tècnic superior, 17,2% altres, 
14,1% estudiants, 9,4% professió lliberal, 7% cap d’empresa o gerent, 7% funcionari i 3% 
jubilat. 

Descripció del grup apartament: 27,3% estudiants, 21,2% tècnic superior, 18,2% obrers, 9,1% 
funcionari, 9,1% altres, 9,1% cap d’empresa o gerent, 3% professió lliberal i 3% jubilat.  

Descripció del grup apartament o casa propietat: 27,8% tècnic superior, 27,8% obrer, 11,1% 
funcionari, 11,1% estudiant, 11,1% altres, 5,6% professió lliberal i 5,6% cap d’empresa o 
gerent.  

 

 

Gràfic 24: Manera de reservar l'allotjament segons tipologia d'allotjament. (Font: elaboració pròpia) 

 

La diferència entre la distribució dels grups segons l’indicador Ji quadrat és significativa ja que 
és menor a menys 0,05. Destaca el fet que en percentatge en els hotels es reservi més o 
menys per igual tant en agències de viatges/tour operator com en un portal de viatges per 
internet i en canvi en els apartaments domina la reserva a través d’un portal web de viatges 
per internet.   

Descripció del grup Hotel-Aparthotel: 50% en una agència de viatges/tour operator, 46% en 
un portal de viatges per internet, 3,2% a la pàgina web de la companyia o de l’establiment i 
0,8% directament amb l’establiment/propietari.  

Descripció del grup apartament: 60,6% en un portal de viatges per internet, 21,2% en una 
agencia de viatges/tour operator, 9,1% directament amb l’establiment/propietari, 6,1% a traves 
d’un intermediari i 3% en la pàgina web de la companyia o de l’establiment. 

La descripció del grup Apartament/Casa propietat o amics és: 35,29% en una agència de 
viatges/tour operator, 29,4% en un portal de viatges per internet, 17,6% directament amb 
l’establiment/propietari, 11,8% a la pàgina web de la companyia o de l’establiment i el 5,9% a 
través d’un intermediari.  
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Gràfic 25: Serveis adquirits segons tipologia d'allotjament. (Font: elaboració pròpia) 

En els tipus d’allotjament en funció del que s’ha pagat hi ha diferències significatives. En els 
hotels-aparthotels és on hi ha més presència de tot inclòs. En els apartaments predomina 
només el transport i només l’allotjament. En els apartaments/casa propietat o amics 
majoritàriament només s’ha pagat el transport a la destinació.  

Descripció tipologia Hotel-Aparthotel: 44,9% tot inclòs, 25,2% transport, allotjament i mitja 
pensió, 14,2% transport, allotjament i berenar, 10,2% transport i només allotjament i 5,5% 
transport, allotjament i pensió completa.  

Descripció tipologia Apartament: 41,9% transport i només allotjament, 19,3% transport, 
allotjament i mitja pensió, 16% tot inclòs, 9,7% transport, allotjament i berenar, 6,5% només 
transport i 6,5% transport, allotjament i pensió completa.  

Descripció tipologia Apartament/Casa propietat o amics: 38,9% només transport, 27,8% 
transport i només allotjament, 16,7% tot inclòs, 5,6% transport, allotjament i berenar, 5,6% 
transport, allotjament i mitja pensió i 5,6% transport allotjament i pensió completa.   

 

 

Gràfic 26: Motius per a la tria de Mallorca com a destinació segons tipologia d’allotjament. (Font: elaboració 
pròpia).  
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Podem dir que hi ha diferències significatives pel que fa als motius pel qual els turistes han 
triat un tipus d’allotjament o un altre en els tres tipus d’allotjaments. Cal tenir en compte que 
aquesta era una pregunta multi-resposta, cosa que fa que els percentatges de cada grup 
puguin sumar més de cent i siguin independents. Així lo que se valora més és la platja, el 
clima i el preu menys en el cas dels apartaments/casa propietat o amics que no es té tan en 
compte la disponibilitat de platja sinó que influeixen més les amistats.  

Descripció tipològica Hotel-Aparthotel: 67,5% platja, 62,7% clima, 39,7% preu, 29,4% ambient 
nocturn, 19,8% excursions, 18,3% facilitat de trasllat, 12,7 qualitat hotel/apartament, 11,1% 
qualitat de l’entorn, 6,4% visitar amics/coneguts, 4,8% facilitat de comunicacions, 4,8% facilitat 
per a nins, 4,8% altres, 4% tranquil·litat i 2,4% pràctica d’esports.  

Descripció tipològica apartament: 68,8% platja, 59,4% clima, 34,4% ambient nocturn, 31,3% 
qualitat de l’entorn, 28,1% preu, 25% facilitat de trasllat, 12,5% pràctica d’esports, 6,3% 
qualitat dels hotels/apartaments, 6,3% visitar amics/coneguts, 6,3% altres, 3,1% facilitat per 
nins, 3,1% excursions/passeig a peu i 3,1% facilitat de comunicacions. 

Descripció de la tipologia Apartament/Casa propietat o amics: 52,9% clima, 35,3% preu, 
35,3% facilitat de trasllat, 29,4% platja, 29,4% visitar amics/coneguts, 17,7% qualitat de 
hotel/apartament, 17,7% qualitat de l’entorn, 5,9% tranquil·litat, 5,9% ambient nocturn, 5,9% 
facilitat per nins, 5,9% facilitat de comunicacions i 5,9% altres.  

 

 

Gràfic 27: Percepció de l'evolució de la Platja de Palma segons tipologia d’allotjament. (Font: elaboració pròpia) 

Tenint en compte l’indicador de Ji quadrat les diferències entre els grups no són 
estadísticament significatives.  

Descripció de la tipologia Hotel-Aparthotel: 43,6% segueixen igual, 23,6% han millorat molt, 
23,6% han millorat bastant, 7,3% han empitjorat bastant i 1,8% ha empitjorat molt.  

Descripció de la tipologia Apartament: 64,3% segueix igual, 21,4% ha millorat molt, 7,1% ha 
millorat bastant i 7,1% ha empitjorat molt.  

Descripció de la tipologia Apartament/Casa propietat amics: 46,2% segueix igual, 23,1% ha 
millorat bastant, 15,4% ha millorat molt i 15,4% ha empitjorat bastant.  
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Gràfic 28: Intenció de tornar a la Platja de Palma segons tipologia d’allotjament. (Font: elaboració pròpia) 

Les diferències entre els grups no són estadísticament significatives. De totes maneres en els 
gràfics és veu que hi ha clarament una tendència a repetir l’experiència.  

Descripció de la tipologia Hotel-Aparthotel: 39% probablement si, 36,6% segur que si, 19,5% 
no estic segur, 4,1% probablement no i 0,8% segur que no.  

Descripció de la tipologia Apartament: 42,4% probablement si, 36,4% segur que si i 21,2% no 
estic segur.  

Descripció de la tipologia Apartament/Casa propietat o amics: 50% segur que si, 22,2% 
probablement si, 22,2% no estic segur i 5,6% segur que no.  

 

Gràfic 29: Nivell global de satisfacció segons tipologia d’allotjament. (Font: elaboració pròpia) 

En aquest cas les diferències entre els tres grups són significatives. Entre Hotel-Aparthotel i 
Apartament no hi ha diferències notables, i el nivell de satisfacció està al voltant del 7 sobre 
10. Altre cosa és comparar-ho amb la tipologia d’allotjament Apartament/Casa propietat o 
amics on trobem que la satisfacció està més polaritzada cap als extrems.  

Descripció de la tipologia Hotel-Aparthotel: 41,5% tenen un 8, 32,2% tenen un 7, 7,6% tenen 
un 6, 7,6% tenen un 10, 5,9% tenen un 5 i 4,2% tenen un 9. 



29 
 

Descripció de la tipologia Apartament: 33,3% tenen un 8, 27,3% tenen un 7, 12,1% tenen un 
6, 12,1% excel·lent, 6,1% tenen un 9, 3% un 3, 3% un 4 i 3% un 5. 

Descripció de la tipologia Apartament/Casa propietat amics: 22,2% un 10, 16,7% un 7, 
16,7% un 8, 16,7% un 9, 11,1% un 3, 11,1% un 4 i 5,6% un 1. 

 

 

Gràfic 30: Activitats realitzades a les Balears segons tipologia d'allotjament. (Font: elaboració pròpia) 

Les diferències no són significatives entre els gràfics obtinguts. De totes maneres s’observa 
com en l’apartament/casa propietat o amics hi ha diferències respecte a les altres dues 
maneres d’allotjar-se com per exemple van més activitats relacionades amb el món del 
patrimoni cultural i fan més visites a pobles i mercats.  

Descripció de la tipologia Hotel-Aparthotel: 59,3% prendre el son i anar a la platja, 47,2% anar 
de compres per Palma, 47,2% bars i discoteques, 46,3% restaurants fora de l’hotel, 35,8% 
anar de compres al municipi on estan, 33,3% activitats aquàtiques, 24,4% excursions 
organitzades, 17,1% visites a pobles i mercats, 15,4% excursions a peu i 15,4% lloguer de 
cotxes.  

Descripció de la tipologia Apartaments: 57,6% prendre el sol i anar a la platja, 51,5% bars i 
discoteques, 48,5% restaurants fora hotel, 39,4% anar de compres per Palma, 33,3% anar de 
compres en el municipi on estic, 24,2% activitats aquàtiques, 18,2% excursions a peu, 18,2% 
visites a pobles i mercats, 15,2% altres esports i 15,,2% excursions organitzades.  

Descripció de la tipologia Apartament/Casa propietat o amics: 55,6% restaurants fora hotel, 
38,9% bars i discoteques, 38,9% visites a pobles i mercats, 33,3% anar de compres per 
Palma, 27,8% lloguer de cotxes, 27,8% visites a museus i monuments, 16,7% activitats 
aquàtiques, 16,7% anar de compres al municipi on estic i 11,1% excursions a peu.  
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Gràfic 31: Ingressos nets anuals segons tipologia d'allotjament. (Font: elaboració pròpia) 

Les diferències entre els tres grups d’habitatge no són significatives.  

Descripció tipologia Hotel-Aparthotel: 39,5% 15.000€ o menys, 27,7% entre 15.001€ i 
30.000€, 15,1% de 30.001€ a 45.000€, 7,6% de 45.001€ a 60.000€ i 10,1% + de 60.000€.  

Descripció tipologia Apartament: 41,9% 15.000€ o menys, 22,6% entre 15.001€ i 30.000€, 
22,6% de 30.001€ a 45.000€, 9,7% de 45.001€ a 60.000€ i 3,2% + de 60.000€.  

Descripció tipologia Apartament/Casa propietat o amics: 55,6% de 15.001€ a 30.000€, 22,2% 
de 30.001€ a 45.000€, 11,1€ menys de 15.000€, 5,6% de 45.000€ a 60.000€ i 5,6% + de 
60.000€. 

 

Gràfic 32: Disponibilitat a pagar un impost turístic segons tipologia d'allotjament. (Font: elaboració pròpia) 

Hi ha una semblança en el rebuig de pagar un impost en els tres tipus d’allotjament. Les 
diferències no són significatives. 

Descripció de la tipologia Hotel-Aparthotel: NO 75,6% i SI 24,4%.  

Descripció de la tipologia Apartament: NO 78,8% i SI 21,2%. 

Descripció de la tipologia Apartament/Casa propietat o amics: NO 83,3% i SI 16,7%. 
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Resultats de les preguntes amb resultats numèrics. 

  Hotel-
Aparthotel 

Apartament Apartament/Casa 
propietat o amics 

Estància mitjana. (dies) 8 10,4 9,7 

Persones per a les que s'ha pagat.  2,3 2,7 3,2 

Nombre de vegades que ha visitat la 
Platja de Palma els darrers 3 anys. 

1,5 1,9 1,1 

En el cas afirmatiu, quant estaria 
disposat a pagar d'un impost turístic? (€) 

5,5 1,75 1,5 

Taula 2: Resultats de les preguntes amb resultats numèrics segons tipologia d'allotjament.                              
(Font: elaboració pròpia) 

 

Les dades que han resultat amb diferències significatives   pel que fa  a les preguntes amb  
resultats numèrics han sigut: l’estància mitjana i les persones per a les que s’ha pagat. 

9.- Conclusions.  

9.1.- Conclusions oferta d’allotjament. 

Farem les conclusions per a cada unitat d’estudi  en les que hem subdividit la zona. Després 
farem una conclusió  general per a tota  la Platja de Palma.  

Per fer-les hem utilitzat els resultats obtinguts a partir de l’anàlisi de la cartografia realitzada. 

Ca’n Pastilla. Predominen els hotels de 3 estrelles al llarg de  l’ àrea urbanitzada. Pel que fa 
al lloguer turístic la majoria d’ habitatges tenen un preu mitjà de pernoctació entre 100€ i 300€  
per dia. Hi ha un sector més car a la zona més propera a Palma. 

Las Maravillas. És la unitat on  la planta hotelera és més moderna  i de més alta qualitat. La 
categoria mitjana és de 3 ò 4 estrelles. En quant a habitatges turístics estan distribuïts amb 
menor densitat al llarg del territori. El cost mitjà de pernoctació oscil·la també entre 100€ i      
300 €. 

S’Arenal de Palma.  A aquesta unitat d’ estudi hi diferenciem tres subzones: 

a) El bosc de La Porciúncula, Ses Cadenes i la urbanització inacabada Bellavista, on hi ha 
una baixa presència d’ allotjaments turístics. 

b) Subzona costanera de davant La Porciúncula: a aquest indret s’ hi troben la majoria d’ 
hotels i d’ apart-hotels  de  més  alta  qualitat  ( 4  estrelles  o més) i  on  la densitat d’ edificació 
i la qualitat hotelera és similar a  la de Las Maravillas.  

c) Subzona que va des del  Torrent dels Jueus fins el PAC de s’ Arenal de Palma seguint l’ eix 
del C/Trencadors. Aquí la qualitat de la planta hotelera és inferior i la densitat d’ edificació és 
molt més elevada. 

El lloguer turístic de vacances es concentra sobretot a aquesta darrera  subzona. 

S’Arenal de Llucmajor. Part de la platja de Palma on la densitat d’ edificació és més elevada , 
els edificis són més alts i els edificis de pisos són més antics.      La majoria d’ hotels són de 
tres estrelles o menys. Segueixen l’eix C/ Trencadors - Av. Europa. 

Els habitatges de lloguer turístic de vacances es troben sobretot a primera línia de costa o bé  
a indrets que afavoreixen una bona vista de la badia. El nombre de  LLTV és elevat i es troben 
molt concentrades.  
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Platja de Palma. Com a conclusió general per a tota la Platja de Palma podem dir que l’ oferta               
d’ allotjament que hi ha ve determinada pel desenvolupament històric de la zona. 

Als nuclis antics de Can Pastilla, s’ Arenal de Palma i s’ Arenal de Llucmajor la qualitat de la 
planta hotelera és inferior . Va ésser la primera que es va construir i es va permetre una 
densitat molt elevada sobre tot a s’ Arenal de Llucmajor. 

A Las Maravillas al haver-se urbanitzat posteriorment la planificació va ésser millor i la qualitat 
de la planta hotelera és superior i de menor densitat. 

El 50% d’ hotels de tota la Platja de Palma és de tres estrelles. 

El  LLTV  està  distribuït seguint un patró territorial similar a l’ hoteler. Als nuclis antics hi ha 
hagut un canvi d’ ús de  2ª residència a LLTV. A la zona de las Maravillas també n’ hi ha, 
encara que amb molta menor densitat. 

El 40% de LLTV es troben a primera línia de costa o a zones amb bones vistes. El preu del 
lloguer varia molt sobretot en funció d’ aquest factor. 

El 50% de LLTV tenen un preu de pernoctació diària que oscil·la entre els 100-200€. 

Si bé hi ha un nombre d’ hotels i  de LLTV similar el nombre de places hoteleres és molt 
superior. 

Fent referència a la hipòtesis plantejada al punt 5.3 és confirma la major implantació de les 
LLTV als nuclis antics i a primera línia, per tant, la hipòtesis és certa.  

9.2.- Conclusions demanda d’allotjament. 

 Les conclusions a  la demanda les farem en dos apartats: a partir dels resultats de l’ enquesta 
i de l’ encreuament estadístic de les tipologies d’ allotjament. 

9.2.1.- Resultats enquesta. 

Els perfil dels visitants són els següents: 

Un 25% són de nacionalitat alemanya. El 50% són menors de 30 anys. Entorn al 50% són 
obrers, tècnics superiors o estudiants. Han reservat l’ allotjament a un portal de viatges per 
internet o a una agència de viatges o tour operador. El 68´2 % ha pernoctat a un hotel i el 
37’3% ho ha comprat tot inclòs.                                                                          

Han triat la illa com a destinació pels següents motius: platja, clima, preu i ambient nocturn. 

Més d’ un 90% creuen que la Platja de Palma ha millorat o segueix igual com a destinació 
turística. Un 76% pensa que és segur o probable que pugui tornar algun  dia. 

El nivell de satisfacció és notable (7-8 sobre 10). La majoria recomanarien el destí. Han pres 
el sol, anat a la platja i han sortit a menjar a restaurants fora de l’ hotel. També han visitat bars 
i discoteques. 

Un 66’3% cobra entre 0 i 30.000 € anuals i un 76´6 % no pagaria un impost turístic. La seva 
estada mitjana és de 8’6 dies. 

9.2.2.- Encreuament estadístic de les tipologies d’ allotjament. 

Analitzades les dades referides als tres tipus d’ allotjament estudiats :1.- Hotel-aparhotel,  

 2.- Apartament (o LLTV)  i   3.- Apartament/casa  en propietat o amics, s’han obtingut les 
següents conclusions: 

Les similituds són: la major part són joves; obrers, tècnics superiors o estudiants; creuen que 
la Platja de Palma segueix igual o inclús millora; pensen tornar al destí; han anat a la platja, a 
bars i discoteques, a restaurants fora de l’hotel i de compres per Palma; els ingressos  que 
tenen són inferiors a 30.000€ nets anuals; no estarien disposats a pagar un impost turístic; en 
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cas de pagar-lo hauria de ser menor a 5,5€ i el nombre de vegades que han vingut oscil·la 
entre una vegada i dues.  

En quant a diferències les més remarcables són: 

Els alemanys són els que més van en proporció a LLTV. Els espanyols van proporcionalment 
més a cases amb propietat o a cases d’ amics. 

Per reservar LLTV  s’ utilitzen sobretot els portals d’ internet i els d’hotel ho han fet tant a una 
agència de viatges/tour operador com també en els portals d’internet.  

Als hotels i aparthotels  destaca el tot inclòs , a LLTV només s’ ha pagat el transport i l’ 
allotjament .En canvi als apartaments o cases en propietat o d’ amics majoritàriament només 
s’ ha pagat el transport. 

Els turistes d’ hotels i apart-hotels i LLTV han triat l’ illa per platja i clima; els d’ apartament o 
cases en propietat o d’ amics l’ han triada pel clima i per la facilitat de trasllat. 

El nivell de satisfacció global és similar als Hotel-Aparthotel i LLTV al voltant d’un 7.5 sobre 
deu, en canvi la satisfacció en l’apartament/casa propietat o amics és polaritza encara que 
segueix aprovant.  

L’estada mitjana on la durada és més llarga és al LLTV. 

En referència a la hipòtesi establerta al punt 5.3 que els perfils dels turistes serien diferents 
en funció de l’habitatge escollit, amb l’encreuament de dades hem trobat que hi ha nombroses 
diferències i similituds, la hipòtesi no acaba de ser certa.   

10.- Limitacions.  

Durant el procés d’elaboració d’aquest treball s’han trobat diverses limitacions que en el cas 
que no hi haguessin estat ens haurien ajudat a aconseguir millors resultats.  

Inexperiència i propòsits inicials. Ha estat la primera vegada que he realitzat una enquesta. 
Això ha comportat cometre errors de càlculs de temps i de planificació. Els propòsits inicials 
han estat massa grans ja que és pensava que realitzar algunes tasques no serien tan 
dificultoses.  

Mostra. La mostra de 180 enquestes resulta insuficient. Seria convenient augmentar la mostra 
per ajudar a millorar o contrastar la significació dels resultats obtinguts. En aquest cas són 
indicatius i marquen la tendència. 

Treball de camp. L’acte de procedir a la realització de l’enquesta ha estat complicat. És difícil 
obtenir una resposta afirmativa perquè et responguin l’enquesta i sobretot tenint en compte 
que no és parlen tots els idiomes dels enquestats.  

Possibles millores. 

Realització de pretest. En aquest treball no s’ha fet pretest, consisteix en realitzar un mostreig 
breu inicial per observar les respostes de la població a enquestar i trobar possibles errors en 
l’elaboració de les preguntes. Per exemple, s’hauria pogut redactar millor la pregunta de 
l’impost turístic, on s’hauria d’haver indicat que era finalista i per a què és faria servir.  

Ampliar la mostra. Amb més recursos econòmics és podria contractar personal per crear un 
equip d’enquestadors. Aquests podrien parlar diversos idiomes i tenir coneixements bàsics de 
turisme. Això permetria ampliar considerablement la mostra i obtenir una significació del treball 
bona.  

Realitzar l’enquesta al llarg de la temporada turística. Si bé s’ha realitzat durant un dels mesos 
amb major freqüència turística com és el mes d’agost, seria convenient augmentar el temps 
de resposta a tots els mesos de temporada alta.  
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Mapa 1: Aparthotels Platja de Palma. Elaboració pròpia a partir de TripAdvisor, base cartogràfica OpenStreetMap i modificat. 
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Mapa 2: Hotels Platja de Palma. Elaboració pròpia a partir de TripAdvisor, base cartogràfica OpenStreetMap i modificat. 
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Mapa 3: Lloguer turístic de vacances. Elaboració pròpia a partir de TripAdvisor, base cartogràfica OpenStreetMap i modificat. 
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Mapa 4: Lloguer turístic de vacances a primera línia. Elaboració pròpia a partir de TripAdvisor, base cartogràfica OpenStreetMap i modificat.
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APÈNDIX  

ENCUESTA TURISMO PLAYA DE PALMA.

 

1 NACIONALIDAD 

1  Alemana              9  Holandesa 

2  Inglesa                 10  EE.UU 

3  Española              11  Suiza 

4  Francesa               12  Finlandesa 

5  Belga                    13  Austriaca 

6  Sueca                    14  Italiana 

7  Noruega           15  Irlandesa 

8  Danesa                  16  Otras… 

 

2 EDAD 

1    Menos de 30 años 

2    Entre 31 y 45 años   

3    Entre 46 y 60 años  

4   Más de 60 años 

 

3 PROFESIÓN 

1    Profesión Liberal 

2    Técnico Superior 

3    Jefe de empresa o Gerente 

4    Obreros 

5    Funcionarios 

6    Jubilados 

7    Estudiantes 

8    Otros……………………… 

 

4 ¿Dónde ha reservado el 

alojamiento? 

1    En una agencia de viajes o TTOO 

2   A través de un intermediario  

3  Directamente con el establecimiento/ 

propietario   

4    En un portal de viajes por Internet 

5    En la página Web de la compañía o 

del establecimiento  

 

5 ¿Dónde ha pernoctado? 

1    Hotel 

2    Apartotel 

3    Apartamento turístico 

Apartamento o casa: 

4    Propiedad 

5    Alquiler (Airbnb) 

6    Time sharing 

7    Amigos/familiares 

8    Otros…………………………. 

 

 

 

6 Días de estancia 

 

 

 

7 Lo que ha pagado ¿Cuántas 

personas incluye contándole a 

usted? 

1    Usted sólo 

2    2 personas 

3    3 personas 

4    4 personas 

5    5 personas 

6    6 personas 

7    7 personas 

8    8 personas 

9    9 personas 

 

 

8 Lo que ha pagado incluye: 

1  Sólo transporte 

2  Transporte y sólo alojamiento 

3  Transporte, alojamiento y desayuno 

4  Transporte, alojamiento y media 

pensión 

5  Transporte, alojamiento y pensión 

completa. 

6  “Todo incluido” 

 

 

9 ¿Qué motivos le han impulsado a 

elegir la isla como destino? (marque 

las más importantes) 

1    Precio 

2    Clima 

3    Playa 

4    Facilidad de traslado 

5    Calidad de hoteles/Apartamentos 

6   Calidad del Entorno  
7    Tranquilidad 

8    Práctica de deportes 

9   Ambiente nocturno 

10    Facilidad para niños 

11    Excursiones / paseos a pie 

12    Facilidad de comunicaciones 

13    Visitar amigos / conocidos 

14    Otros (………………………………) 

 

 

 

 

 

10 Cuantas veces ha visitado Playa 

de Palma en los últimos tres años? 

 

 

 

 

11 SI HA VISITADO PLAYA DE 

PALMA OTRAS VECES, CREE 

QUE DESDE UN PUNTO DE 

VISTA GLOBAL… 

1  Han mejorado mucho 

2  Han mejorado bastante 

3  Sigue igual 

4  Han empeorado algo 

5  Han empeorado mucho 

 

 

12 ¿PIENSA VOLVER A PASAR 

SUS VACACIONES EN PLAYA 

DE PALMA? 

1  Seguro que SÍ 

2  Probablemente SÍ 

3  No estoy seguro 

4  Probablemente no 

5  Seguro que no 

 

 

13 EVALÚE SU NIVEL DE 

SATISFACCIÓN GLOBAL DE LA 

ESTANCIA DE 1 (PÉSIMO) A 10 

(EXCELENTE) 

 

 

 

 

14 Recomendaría el destino a 

amigos y familiares. Evalúe su 

respuesta de 1 (no en absoluto) 

hasta 10 (si, lo recomendaría 

totalmente) 
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17 ¿Estaría dispuesto a pagar un 

impuesto turístico? 

1  SÍ 

2  NO 

Si la respuesta es afirmativa, 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

15 ¿CÚAL/ES DE ESTAS 

ACTIVIDADES HA REALIZADO 

DURANTE SU ESTANCIA O VA 

A REALIZAR? (marque las más 

importantes) 

1  Ciclismo 

2  Excursiones a pie 

3  Golf 

4  Actividades acuáticas (submarinismo, 

navegación,…) 

5  Otros deportes. 

6  Ir de compras por Palma 

7  Ir de compras en el municipio donde 

me alojaba. 

8  Ir de compras dentro del hotel 

9  Bares, discotecas… 

10  Tomar el sol e ir a la playa  

11  Excursiones organizadas 

12  Restaurantes 

13  Alquiler de coche 

14  Tratamientos de belleza 

15  Tratamientos de salud 

16  Visitas a museos / monumentos 

17  Otras actividades culturales 

18  Visitas a pueblos/mercados 

19  Servicios sexuales 

16 ¿CUÁLES SON, 

APROXIMADAMENTE, SUS 

INGRESOS FAMILIARES 

NETOS ANUALES? 

1  De 0 a 15.000€ 

2  De 15.001 a 30.000€ 

3  De 30.001 a 45.000€ 

4  De 45.001 a 60.000€ 

5  Más de 60.000€ 


