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Resum:  

 

 

Front el període de crisi que viuen les Illes Balears, i més concretament l’illa de Mallorca 

actualment, els poders públics han dut a terme una sèrie de mesures polítiques i territorials 

per tal de pal·liar els efectes d’aquest context. A partir d’aquestes mesures s’ha influenciat de 

manera directa sobre l’oferta d’allotjament turístic, ja que s’han volgut crear les condicions 

més favorables per atreure capitals privats i així reconvertir les zones turístiques.  

Els resultats d’aquestes mesures es tradueixen amb una introducció de la indústria turística al 

mercat immobiliari com ha mètode per generar guanys econòmic de manera ràpida  a partir 

del valor de canvi, l’ampliació de les places turístiques i augment de la qualitat de l’oferta 

destinat a un turisme de qualitat  a partir de plans de reconversió. 

Arrel d’això els canvis més notoris s’han donat cap a les zones costeres de l’illa més que a 

l’interior, ja que els espais turístics madurs són els que reuneixen el major nombre d’oferta 

turística i a més presenten un major deteriorament. Encara que a l’interior de l’illa apareix un 

fort creixement de l’oferta d’habitatges turístics.  

 

Paraules clau: Crisi, allotjament turístic, mercat turistico-immobiliari, places, categoria   
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1.Introducció 
 

L’activitat turística s’ha convertit en el segle XXI en un fenomen global, sent un dels sector 

econòmics més importants del nostre temps i el de major envergadura per a molts països i regions 

del món. Aquesta situació l’ha transformat també en un dels principals agents de producció i 

transformació territorial (Knafou, 2006; Fernández i Mendoza, 2007; Vera i  Baños, 2010; 

Navarro et al., 2015), concebut com a una forma de reproducció i expansió del sistema capitalista 

global (Britton, 1991; Buades, 2006; Navarro et al., 2015). 

 

En les darreres dècades, diversos autors han intentat demostrar com el turisme, per la seva bona 

premsa de “crear desenvolupament”, ha estat utilitzat i/o associat al negoci immobiliari (Aledo, 

2008; Navarro et al., 2015), com una important via d'acumulació de capital (Dachary i Arnaiz, 

2006; Mowforth i Munt, 2009; Navarro et al., 2015). D'aquesta manera, la difusió del capital 

turístic - immobiliari s'ha realitzat cap a “perifèries del plaer”, a través d'enclavaments turístics 

tipus resort, a manera de “búnquer de platja i sol” (Blázquez, 2011). 

En aquest context les Illes Balears, i en particular Mallorca presenten un paper molt important 

dins aquest àmbit, ja que són considerades un dels destins turístics més reconeguts d’Europa on 

l’activitat d’inversió turística immobiliària ha tingut un paper protagonista durant els darrers anys 

representats per la crisis sistèmica d’acumulació. Durant aquest període de temps les zones 

geogràfiques i turístiques de l’illa han experimentat una sèrie de canvis, on la crisis ha servit 

d’estímul per introduir canvis normatius que entre altres han permès un augment de l’oferta i 

qualitat turística. 

 

La justificació principal pel la qual s’ha escollit aquesta temàtica al treball de fi de grau, és la 

importància, singularitat i influència que la indústria turística representa a nivell global i més 

concretament en la geografia de les Illes Balears. Aquesta indústria és la principal responsable del 

canvi econòmic, social i territorial que experimenten i sofreixen les Illes Balears. A raó d’això el 

mercat turístic és la principal font d’ingressos econòmics, el motor que alimenta la transformació 

social, i un dels principals responsables que influeixen en la producció del paisatge de les Illes. 

A més a més, és important tenir en compte que aquest sector estructura tota l’economia de l’illa, 

el que significa que tot un seguit d’activitats s’articulen en torn a la indústria turística, activitats 

que fan referència a altres tipus de sectors, com el sector de la construcció i d’altres branques del 

sector serveis. 

 

Un altre tret important que s’ha de considerar entre la relació de la geografia i turisme és el gran 

avanç del SIG dins la ciència de la geografia, ja que gràcies a aquesta eina es pot aprofundir i 

validar molt més els treballs d’investigació. En el cas concret en qüestió, la introducció del SIG al 

camp de la geografia turística, facilita la realització de diferents anàlisis d’investigació vers el 

radical canvi que sofreix el territori degut a la força modificadora que porta implícit el mercat 

turístic. 

 

Arrel d’això, el treball presenta dos objectius principals: 

 

a) El primer objectiu és, analitzar el canvi d’allotjament turístic de l’illa de Mallorca entre 

l’any 2010 i 2015, comprès dins el context actual de crisis. 

b) El segon objectiu consisteix en utilitzar els SIG com una eina fonamental tant per a 

l’anàlisi i investigació en matèria turística, com per a la gestió turística i territorial. 

 

L’estructura del treball es composa amb quatre parts: en primer lloc l’estat de l’art, bloc on es 

situa el context teòric-científic a partir del quals s’ha utilitzat com a font d’informació per establir 

la base del desenvolupament del treball. En segon lloc, la metodologia, on s’explica el com i 

perquè s’ha dut a terme el procés de l’anàlisi. En tercer lloc, el treball tècnic, a partir d’ArcGIS 

com a programa SIG, amb el qual es desenvolupa tota la cartografia. En darrer lloc, l’anàlisi final, 
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on es recalquen els resultats obtinguts de l’anàlisi d’allotjament turístic, a partir de lo que mostra 

la cartografia associat als canvis normatius que han destacat en aquest període. 

2. Estat de l’art 

 

2.1. Importància de la geografia turística de l’oferta. El turisme com a sistema de producció de 

l’espai. 

 

El turisme s’ha convertit en un component important de les economies capitalistes 

occidentals, sent una peça clau de l’acumulació del capital, i que destaca com a una de les 

característiques per excel·lència de la cultura de consum de masses i de la vida moderna. Al 

segle XX el turisme comença a agafar importància a partir de la possibilitat de poder gaudir 

del temps d’oci per part de les societats occidentals. Associat també a les conquestes socials 

dels moviments obrers de mitjans de segle XX, desprès de la segona guerra mundial (Britton, 

1991). 

 

 En relació a això, altres circumstàncies socials han influït al creixement del turisme, com la 

reducció de les hores laborals durant la setmana, aparició de les vacances pagades, 

flexibilitat d’oraris laborals, fragmentació anual de les vacances, entre altres (Gutiérrez De 

Calderón, 2003).  

 

La singularitat dels viatges turístics recreatius que es realitzen dintre el temps d’oci s’ha 

arribat a considerar com a un guany econòmic per part de diferents organismes, empreses i 

governs destacats en els destins receptors. El concepte que s’atribueix al sistema de guany 

monetari a partir d’aquest viatges turístics és la “mercantilització de l’activitat de l’oci” que 

a grans termes aquesta mercantilització de l’activitat de l’oci de les societats occidentals Ha 

arribat a definir a la societat capitalista com a una “cultura de consum” (Featherstone 1990; 

Britton, et al.,1991).  

 

La mercantilització dels viatges turístics va lligada en certa mesura amb la mercantilització 

de les activitats d’oci, on la societat occidental es mou en busca d’ofertes que satisfacin les 

seves demandes. Aquesta demanda implica l’aparició de bens tangibles (p.ex. souvenirs, 

vehicles de transport, edificis de disseny especial) en un espai determinat, així com també 

béns intangibles (p. ex. Patrimoni cultural). A més, es requereix una gran quantitat de mà 

d’obra, el que es podria definir com proletariat turístic (p.ex. cambres, cambreres de pis, 

guies turístics, etc.) per tal d’abastir la demanda (Britton, 1991). 

 

La indústria del turisme s’alimenta de la demanda de la societat a partir de la venda de 

“experiències” enteses com a oferta turística. De la mateixa manera, Judd (2004) argumenta 

que el producte més important obtingut del viatge és l’experiència, i aquesta experiència es 

deriva de l’acció combinada de diversos agents, com les empreses i entitats públiques. 

Encara que també s’ha de tenir en compta que aquesta experiència que es compra com a 

producte turístic (com el bitllet d’avió o el menjar) és essencialment de caràcter personal i 

difereix segons el tipus de turista  (Ioannides, 2006). 

 

La velocitat a la qual un destí creix o disminueix quant al nombre i tipus d’oferta es veu 

influenciat pel nombre, tipus i moment de les corporacions turístiques que entren al mercat. 

On l'activitat d'inversió varia en funció de les expectatives sobre el potencial de negoci i 

aspiracions respecte a la seva pròpia posició competitiva en els mercats existents i 

potencials. (canvis en les taxes d’interès, l’ocupació, les taxes d’estalvi). Per altra banda, la 

demanda turística cerca satisfer les seves necessitats a partir de la recerca de bens i serveis, 

com poden ser realitzar viatges, l’elecció de destinacions (moda), la recerca de serveis 

(allotjament, mitja de transport...), etc. En aquest àmbit la demanda turística es veu afectada 

per les avantatges comparatives dels destins alternatius, els riscos percebuts i les barreres a 
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l’adopció de les ofertes destacades a cada destí, i barreres a l’accés, es a dir, dificultats per 

aconseguir el que es demanda o dificultats que apareguin en el sistema de transport per a 

poder realitzar desplaçaments. Aquests determinants són dinàmiques amb una influència 

considerable de la oferta de la variable de marketing (preu, publicitat), variable estratègica de 

la inversió (avantatge competitiva, intensitat), variables de política pública (impostos, i 

altres), variables competitives (entrades i sortides de empreses, estratègies de competència), i 

les variables econòmiques (canvis en les taxes d’interès, l’ocupació, les taxes d’estalvi) 

(Haywood, 1998). 

 

D’aquesta manera la demanda per part del turista consumidor i l’oferta de les institucions 

socials de la indústria turística que conformen l’activitat turística, generen una combinació 

important que conformen un gran sistema de fluxos de viatges turístics. Sent aquest sistema 

de fluxos la conseqüència del creixement d’un dels sectors de les despeses de consum i 

acumulació econòmica als països occidentals (Britton, 1991). 

 

Per tal de poder comercialitzar les experiències de viatges turístics enteses com a oferta 

turística, s’han d’estandarditzar tornant-se susceptibles a les tècniques de producció 

industrial (Britton 1991). Aquest procés d’estandardització de les mercaderies té lloc dintre 

el sistema de producció turística definit per diverses institucions comercials i públiques. 

(Britton, 1991) En aquest àmbit el sistema de producció del turisme es considera un fenomen 

complex en el qual intervenen un gran nombre d’actors públics i privats, individuals i 

col·lectius, entre els quals s’estableixen interrelacions derivades de la segmentació i la 

transversalitat característica de la activitat turística. (Merinero i Zamora, 2009) Per tant, així 

com es deriva de la “Teoria General de Sistemes” i de la seva aplicació específica als 

sistemes socials (Merinero i Zamora, 2009) l’estudi de les interrelacions que es produeixen 

entre els actors per a la configuració de l’oferta turística de base territorial adquireix un 

especial significat degut a la complexa dinàmica dels components que defineixen aquest 

procés productiu. D’aquesta manera per a que els equipaments turístics, els recursos, els 

serveis, les infraestructures, la formació, la informació, la investigació, la promoció i la 

distribució turística es converteixin en un producte susceptible de ser comercialitzat es 

requereix que funcionin com un tot unificat (Merinero i Zamora, 2009). 

 

En el context del neoliberalisme el sector públic (estat) deixa teòricament de intervenir en el 

mercat i es centra en proporcionar l’entorn necessari per al funcionament dels mercats 

lliures. (Mosedale, 2016). Per altra banda, el paper del sector públic és important en diversos 

aspectes, així com en el sistema de comercialització del territori, i oferir incentius a la 

inversió per mantenir la competència territorial d’altres estats que també ofereixen incentius 

d’inversió. A partir de les avantatges que aporten els governs neoliberals es permet 

l’extensió de les forces del mercat (competència i comercialització) en tots els aspectes de 

l’activitat econòmica. On el sector privat, ofereixen un producte al voltant del qual es basen 

les estratègies competitives Mosedale, 2016). 

 

Unes de les característiques més destacades del neoliberalisme són: la privatització dels 

actius, l'augment de la comercialització del sector públic, la creació de nous mercats per als 

serveis que anteriorment no estan subjectes als principis del mercat lliure, la desregulació, la 

re-regulació, etc. (Mosedale, 2016). 

 

En altres paraules el sistema de producció turístic és a la vegada un mecanisme per a 

l’acumulació de capital, l’apropiació privada de la riquesa, l’extracció de la plusvàlua del 

treball, i la captació del guany extret de la comercialització de béns culturals i patrimonials 

naturals (especialment els béns públics). On les empreses, els governs i grups de classes 

dominants de cada territori (destins) competeixen per les rendes que s’obtenen a partir de la 

venda d’experiències i llocs creats (oferta) als turistes. Dins aquest mateix àmbit destaquen 

les pràctiques comercials, estructures industrials i organitzacions que han evolucionat en 

resposta als requisits tècnics relacionats entre si de la creació de productes turístics, canvis en 
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la tecnologia, i les condicions que determinen la competència. Això es coneix com el sistema 

de mercantilització d’un destí, o espai turístic (Ioannides, 2006). 

 

Les atraccions turístiques juguen un paper primordial dins de la mercantilització de l’espai, 

definides com una relació empírica entre un turista, un espectacle, i un marcador, aquest 

darrer fa referència a qualsevol informació o representació física d’algun element simbòlic 

que dona un valor diferenciador del destí (p.ex. l'Òpera de Sydney, la Torre Eiffel, el Gran 

Canó, el Capitoli, (restes de) el mur de Berlín, el Vaticà, etc.). (Britton, 1991). 

 

El sistema de producció turística produeix atraccions turístiques a partir d’atraccions 

culturals ja existents, creació d’atraccions innovadores (parcs temàtics), i la relació del 

turisme amb altres empreses comercials (megaprojectes) per tal de millorar el perfil de 

mercat (centres comercials) (Britton, 1991). 

 

En termes més generals es ben notori que les darreres dècades del capitalisme han estat 

testimoni de la internacionalització generalitzada de la producció i el capital financer, el 

creixement de les empreses transnacionals i globals, la integració dels territoris nacionals i la 

desregulació dels mercats. Aquests desenvolupaments han donat com a resultat tant 

l'augment de la mobilitat i la internacionalització de la inversió i la descentralització de les 

activitats empresarials, aquest context és el què és coneix amb el nom de globalització 

neoliberal (Mosedale, 2016).   

 

A partir de la globalització neoliberal han sorgit oportunitats per aquells destins més 

afavorits per capturar una posició en la jerarquia de comandament i coordinació global dels 

mercats internacionalitzats. (Ioannides 2006)  sent l’activitat turística una de les més 

representatives del procés globalitzador. En aquest àmbit, els destins més afavorits per la 

indústria turística conserven dues dimensions centrals a cada territori. Per una banda, les 

ciutats i regions competeixen per projectar una imatge, i posicionar-se en la jerarquia de la 

competència territorial-turística, i per altra banda, la construcció de la infraestructura física i 

d’entorns per atreure inversions. Aquestes dues dimensions es combinen i el resultat es 

l’aparició de diversos paisatges com espais de producció turístic (Britton, 1991). 

 

2.2. El model del cicle de vida de l’àrea turística entesa dins els cicles alcistes d’expansió 

econòmica.  

 

 

A partir del gran nombre de fluxos turístics es van consolidant els destins turístics. Cada 

destí experimenta de manera simbòlica un model de cicle de vida de l’àrea turística. En 

aquest àmbit es ben coneguda la teoria del model de cicle de vida d’un àrea turística de 

Richard Butler a l’any 1980 (Pérez, 2012), que defineix el model del cicle de vida d’una àrea 

turística a partir d’una sèrie d’etapes. D’aquesta manera en la primera etapa  d’exploració, 

els visitants es planifiquen els seus propis viatges, i realitzen desplaçaments bastant 

irregulars cap als destins on les qualitats naturals i culturals d’aquestos són els principals 

punts d’atracció. Pel que fa al destí, no presenta una infraestructura adaptada al turisme, i per 

tant, els serveis locals són els que estan a disposició de la població turística. 

 

La segona etapa és la de participació, o també d’involucració, on els empresaris locals 

comencen a subministrar serveis primordials, i fins i tot exclusius per al turisme. De manera 

paral·lela que el sistema de transport es desenvolupa cada vegada més. 

   Segons Bútler, en aquesta etapa emergeix una temporada determinada de turistes, que 

obliga a que es reajustin els patrons d’activitat social que estan relacionats en la indústria 

turística. (Pérez, 2012). 

 

Arrel de la segona etapa, s’inicia l’etapa de desenvolupament, on destaca un mercat turístic 

ben definit, gràcies a les campanyes publicitàries. En aquest context, la participació 
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autòctona disminueix i agafen protagonisme els primers inversors turístics internacionals 

(cadenes hoteleres, empreses de transports, i altres) (Haywood, 1998). També perdran pes les 

atraccions culturals i naturals front els productes importats o artificials, així com els camps 

de golf i altres, que realitzaran una transformació de l’espai físic destacada (Pérez, 2012). 

 

Dins aquest període les activitats de màrqueting per part de les empreses i el destí 

intensifiquen el nombre de visitants cada vegada més fins arribar a l’etapa de Consolidació 

on la taxa de creixement de visitants disminueix, i per tant es duen a terme noves estratègies 

de màrqueting amb la fi d’allargar la temporada turística i maximitzar el coneixement del 

destí mitjançant publicitat  (Haywood, 1998). 

 

Desprès de la darrera etapa apareix la de estancament, on s’arriba al màxim de la capacitat de 

carrega per a moltes variables amb problemes ambientals, socials i econòmics. En aquest 

àmbit s’observa un excés d’oferta de llits disponibles, i es necessita un major esforç per 

mantenir un nivell d’entrades de turistes. Per tant, els atractius naturals es suplanten per 

serveis importats, i la imatge del destí es separa del seu ambient geogràfic (Pérez, 2012). 

 

Aquestes problemàtiques condueixen a una reducció del nivell de satisfacció dels visitants i 

el destí arriba a l’etapa de declivi o de rejoveniment. Per una banda, a l’etapa de declivi, el 

destí no pot competir amb noves localitats turístiques, i no presenten un atractiu per a un 

turisme extensiu, sinó que atreu a visitants de temporada reduïda. I per altra banda, l’etapa de 

rejoveniment, on el sector públic i privat es recolzen per dur a terme polítiques i inversions 

que generi un canvi complet de la identitat i reactivi la indústria (Pérez, 2012). 

 

En el context del model del cicle de vida de l’àrea turística s’observa una relació amb els 

cicles d’expansió econòmica i de crisis característics del sistema capitalista, ja que les etapes 

de desenvolupament d’un àrea turística i les etapes d’estancament i declivi es veuen 

fortament relacionades amb els esdeveniments associats als cicles econòmics. 

 

D’aquesta manera, en els períodes de creixement econòmic, apareixen nous destins turístics, 

augmenta la demanda, alimentada per l’augment de la capacitat adquisitiva dels consumidors 

potencials, que a la vegada també es tradueix amb el creixement de la intensitat de l’activitat 

de viatjar. I per altra banda, també augmenta l’oferta, ja que les línies aèries, hotels i 

empreses turístiques relacionades també prosperen. I en un cicle de recessió econòmica o 

crisis, a mesura que la confiança del consumidor disminueix, també o fa la demanda, i la 

inestabilitat financera de les empreses turístiques s’intensifica (Haywood, 1998). 

 

En aquest àmbit, a la dècada de 1920  Kondratieff presenta la teoria vers les fluctuacions de 

creixement i crisis econòmica del capitalisme a partir de cicles temporals. I en unes dècades 

posteriors a l’any 1997 Gormsen explicar com els centres turístics costaners sofreixen una 

evolució i transformació organitzada a partir de les anomenades “quatre perifèries”, on 

aquestes perifèries s’expandeixen a partir de cada cicle econòmic llarg compost per moments 

d’expansió i crisi econòmics (Navarro et al., 2015).  

 

En aquest model l’aparició seqüencial de nous espais turístics es combinen a la vegada amb 

una transformació diacrònica a l’interior de cada perifèria (Rullan 2008). Pel que fa a l’oferta 

d’allotjament predominant es l’hoteleria encara que es va diversificant amb el temps, 

incorporant les segones residencies, cases d’hostes, càmpings, entre altres. I pel que fa a la 

demanda es diversifica socialment segons majors o menors rendes (Navarro et al., 2015) 

 

Altres autors com, Ernest Mandel a l’any 1986 dona a conèixer la teoria de les ones llargues 

del capitalisme, molt influenciat per les corrents marxistes a partir de la qual pretén realitzar 

un esquema analític per investigar l’etapa actual del capitalisme (Katz, 2000). Aquesta teoria 

defineix el capitalisme a partir dels seus períodes històrics marcats per característiques 

específiques, alternant fases d’expansió i fases recessives, però sense obeir a un 
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funcionament cíclic o mecànic com defèn Kondratieff (Husson, 2013). En aquest sentit, 

Mandel defineix que els períodes llargs d’auge i declinació econòmica han de ser estudiats 

com “corbes de desenvolupament capitalista” ja que en els processos de llarga duració 

influeixen esdeveniments socials i històrics de gran envergadura que s’han de tenir en 

compte, com per exemple: guerres, invents, o descobriments d’or (Katz, 2000). 

 

Un dels punts importants de la teoria de les ones llargues és trencar la simetria de les 

inflexions: l'origen de l'ascens és exogen , i suposa una reconfiguració de l'entorn social i 

institucional. La idea clau és que el pas a la fase expansiva no està donat per endavant i que 

requereix reconstituir un nou "ordre productiu "(Husson, 2013). per altra banda, el 

determinant del descens és endogen, marcat per la maduració dels desequilibris de 

l’acumulació (Katz, 2000). Aquesta evolució du un temps implícit i no es tracta d’un cicle 

marcat, per això aquest enfocament no confereix cap primacia a les innovacions 

tecnològiques en la definició del nou ordre productiu, sinó que el paper essencial el juguen 

les transformacions socials (relació de forces capital-treball, grau de socialització, condicions 

de treball, etc.). 

 

A més d’això, Mandel defèn la relació entre les ones llargues i la teoria del valor. Es a dir, 

les connexions entre les taxes de plusvàlues, el nivell d’acumulació o la composició orgànica 

del capital amb les fases de creixement o declinació deriven d’aquesta llei del valor. Altres 

relacions que postula l’autor són la dinàmica de les ones llargues amb l’aparició de les 

revolucions tecnològiques, destacant que les etapes d’ascens econòmic coincideixen amb la 

introducció d’innovacions radicals en la activitat productiva, mentre que en els períodes 

econòmics declinants es difonen noves formes d’organització de treball i es prepara la 

pròxima onada d’innovacions (Katz, 2000).   

 

també introdueix la importància de la lluita de classes dintre de les ones llargues, en aquest 

sentit, defineix el terme “exogen” per expressar l’impacte polític – social determinant de la 

lluita entre classes i definí “endogen” als elements econòmics interns de les ones (Katz, 

2000). 

 

2.3 Teories de localització industrial associades a l’origen de la geografia del turisme. 

 

 

La localització industrial s’obre un espai es fonamenta a partir d’uns principis bàsics els 

quals s’expliquen entre  les nombroses teories de localització industrial. En aquest àmbit 

l’oferta de la indústria turística vertebra quasi tot el territori Mallorquí, encara que hi ha 

zones especialment destacables (àrees turístiques madures) i la ubicació de l’oferta en 

aquestes àrees presenta una lògica. 

 

A partir de la revolució quantitativa de la dècada de 1950, la geografia ha donat força 

importància a l’anàlisi de la ubicació industrial. Ja que diversos estudis mostren que a partir 

de la localització industrial el territori sofreix un canvi notori en termes de factors econòmics 

quantificables, i per tant és important orientar una planificació espacial així com determinar 

l’espai òptim per a les activitats econòmiques (Pons., et al 2014) 

 

Recentment amb la Nova Geografia Econòmica (NEG) (Krugman, 1991) els estudis 

econòmics bàsicament abstractes i matemàtics han pres relació amb la geografia a partir del 

sorgiment de la necessitat de planificar la distribució de l’industria. Per tant, el ressorgir de la 

Geografia Econòmica es centra en la Geografia Industrial, la seva localització i la seva 

distribució espacial.  

 

Les primeres relacions entre els fets econòmics i l'espai ho podem trobar en el model de 

localització agrícola del segle XIX de Von Thünen.Parteix de criteris racionalistes per tal de 

maximitzar beneficis i minimitzar costos, representant en el pla la relació directa per la 
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distància al mercat. Dins els estudis de localització industrial destaca els models d'Alfred 

Weber postulats a través d'una funció lineal per minimitzar costos obtenint una localització 

òptima (García González, 2009). També hi ha que destacar a Christaller (1963) com ha un 

dels precursors de la geografia del turisme, va relació la seva teoria dels llocs centrals per a 

l’anàlisi del turisme i la localització optima d’aquesta indústria a les zones perifèries. 

 

Relacionat amb el cas d’estudi en qüestió es pot observar una gran diferència de 

concentració de la ubicació de l’oferta turística pel que fa a les zones costaneres i interior de 

l’illa. aquesta distribució presenta una lògica, ja que a partir de les principals infraestructures 

(aeroport, ports marítims, autopistes, entre altres) adaptades a l’industria turística que es 

localitzen relativament prop de les àrees litorals turístiques, fa que els costos de 

desplaçament per la ubicació de negocis disminueixi, i a més no hi ha que oblidar que el 

tipus de turisme predominant de l’illa és el de sol i platja, per tant, aquest fets entre molts 

altres fan que el litoral es converteixi en un espai òptim per la ubicació de l’oferta turística. 

 

En els anys 70 creixen els estudis en la influència econòmica del turisme així com la seva 

distribució en l'espai, ja que els nombrosos desplaçaments de persones cap als centres de 

diversió presenten una notable transformació del medi, i per tant es mostra una destacada 

diferencia entre els centres de diversió i les perifèries. (Luís, 1988; García González, 2009). 

 

En les darreres dècades les teories de localització industrial i més concretament els estudis de 

difusió de l’oferta turística sobre l’espai s’han convertit en un àrea de recerca important dins 

de les geografies del turisme. I gràcies al desenvolupament dels SIG aquest estudis han 

guanyat credibilitat. 

3. L’ús del SIG a l’àmbit del turisme  

 

3.1.  Aparició de l’aplicació SIG a l’àmbit turístic o a la industria turística 

 

Des de que va aparèixer el SIG a mitjans de la dècada dels 1950 en la Societat Geogràfica 

Americana, no ha parat d’evolucionar com a eina tecnològica de software amb diverses 

habilitats per tractar, crear i  analitzar dades geogràfiques, així com elaborar capes 

d’informació geogràfica, georeferenciar dades espacials, i mostrar-les en mapes, taules o 

gràfiques. Normalment el SIG s’ha utilitzat com a eina tecnològica per a recolzar diversos 

estudis sobre  diferents modalitats que recauen sempre a s’obre un espai geogràfic.  

 

Els SIG han estat adoptats com una eina molt utilitzada per al planejament ambiental, 

gestió de béns immobles, sistemes de navegació per a vehicles, estudis urbans, anàlisi de 

mercat, distribució i logística, i més recentment en la indústria turística. (Chen, 2007; 

Giordano, 2009) 

 

En els darrera anys els SIG s'han mostrat com una important ajuda per al desenvolupament 

de l'activitat turística, amb múltiples aplicacions que es poden  classificar en dos tipus 

principals.(Arcila et al., 2014) 

 

D'una banda, els anomenats Web SIG, o sistemes d'informació geogràfics amb el suport 

d’Internet. En la major part dels casos es tracta de posar a disposició dels potencials turistes 

la informació d'interès existent de les destinacions turístiques, reunida de manera que se'n 

faciliti la consulta i maneig (Jovanovic, 2013; Arcila et al,. 2014). I d'altra banda, 

aplicacions d'anàlisi espacial més tradicionals, per a la planificació i desenvolupament dels 

recursos i productes turístic, similars a les realitzades en altres àrees sectorials, i que 

serveixen per a tasques com la definició d'àrees prioritàries de desenvolupament 

(Chancellor, 2008; Arcila et al,. 2014), l'establiment (Jill, 2013; Arcila et al,. 2014), la 
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selecció de rutes turístiques (Dye, 2007; Arcila et al,. 2014), la classificació en tipologies 

de les destinacions turístiques (Chancellor, 2008; Jill, 2013; Dye, 2007; Arcila et al,. 2014). 

 

La relació entre el SIG i el turisme es bastant recent i fins ara aquesta relació s’ha utilitzat 

per realitzar diversos estudis turístics. 

 

En primer lloc, per tal de determinar el potencial de capacitat d’una area per desenvolupar-

se com a destí turístic, visualitzar els potencials impactes del desenvolupament turístic, 

realització d’inventaris de recursos turístics, mesurar i monitoratge del impacte turístic. Etc 

(Farsari, Prastacos, 2004; Giordano, 2009). En segon lloc, altres autors com Jivanovic 

(2008), defensen la utilitat dels SIG com a eina que ofereix oportunitats per al 

desenvolupament de modernes aplicacions turístiques que estan relacionades amb la 

cartografia i el geomàrqueting. En tercer lloc, l’aplicació del SIG també s’utilitza en la 

Planificació turística, que aquesta requereix molta recol·lecció i processament de dades 

espacials, així com totes les ubicacions i les seves interrelacions han de ser definides i 

analitzades dins d'un context espacial (Giordano, 2009). En quart lloc, (Luaces et al., 2008) 

destaquen el fet que els SIG s’utilitzen per completar la viabilitat de les interfícies web 

turístiques o visors cartogràfics adequats per a la recerca i visualització d’informació, a 

partir de mapes, imatges i possibilitat d’interactuar amb aquesta informació. (Giordano, 

2009). Aquest visors s’utilitzen per posar a disposició de les potencialitats turístiques la 

informació d’interés existent dels destins turístics, de manera que es faciliti la seva consulta 

i maneig. (Jivanovic, 2013. Arcila et al., 2014) 

 

En darrer lloc, pel que fa més al cas d’estudi en qüestió, el SIG també es important per 

examinar la distribució geogràfica de l’oferta d’allotjament turístic, i les relacions espacials 

entre les zones turístiques. D’aquesta manera ja s’han realitzat estudis que presenten una 

forta relació amb l’objectiu del treball en qüestió. Es a dir, la distribució d’elements a sobre 

d’un espai geogràfic.  

 

En aquest àmbit destaquen alguns projectes com:  

 

- La investigació sobre la distribució espacial dels fluxos turístics a les ciutats de la Xina, 

realitzant un anàlisis de dades espacial. (Yang i Wong, 2013; Singh, 2014) 

 

- Investigació i avaluació de la distribució espacial de la capacitat turística de la ciutat  de 

Boroujerd (Irán)(Sharafi, 2012; Singh, 2014) 

 

- Abomeh (2013) va aplicar la tecnologia SIG per explicar com la gestió del turisme pot ser 

millorada mitjançant la vinculació d'informació d'atributs en diverses instal·lacions 

turístiques a les seves respectives característiques espacials. Les dades van ser recollides a 

través d'un dispositiu GPS i es van emmagatzemar en MS Excel. ArcGIS es va utilitzar 

per desenvolupar la base de dades geogràfiques. (Singh, 2014) 

 

- Shyti i Kushi (2012), van utilitzar el SIG per realitzar un estudi vers la distribució de 

carreteres, hotels, restaurants, museus, etc. de la regió de Elbasar (Albania). Per realitzar 

l’estudi van dur a terme creació de capes d’informació geogràfica, i creació de bases de 

dades a partir de fonts primàries i secundàries. (Singh,2014) 

 

3.2. L’aplicació del SIG associat a l’estudi en qüestió. 

 

 

Com s’ha vist fins ara, no hi ha dubte que els SIG ofereixen un gran ventall d’oportunitats 

dins aquest àmbit, i per això, a partir del programa informàtic “ArcGIS 10.2” com a eina 

SIG, s’ha dut a terme tota la cartografia associada a l’anàlisi vers la difusió de l’oferta 
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turística. A banda d’aquest software, és important esmentar que per dur a terme l’anàlisi 

tècnic és imprescindible comptar amb una base de dades coherent. 

 

Els sistemes tradicionals de cartografia de la distribució d’un element sobre l’espai que 

s’han utilitzat normalment són, mapes de coropletes, on es representen les dades a partir 

dels límits administratius, diferenciant els seus valors mitjançant la gradació de color. I/o 

mapes de símbols proporcionals, on es fonamenta en la variable visual mida, mes intuïtiva 

que el color però més representativa per a variables quantitatives i per a la representació de 

valors absoluts (González i Cebrián, 2006). 

 

Aquestes tècniques han quedat antiquades i presenten inconvenients en la validació de la 

seva representació. En els mapes de coropletes, té com a principal inconvenient el fet que 

algunes variables, a vegades, produeixen l'efecte òptic d'incrementar o reduir la seva 

presència en funció de la grandària de la unitat administrativa (Reques, 2000 i Rodríguez 

1998; García i Cebrián, 2006). En el cas dels mapes de símbols proporcionals, el major 

inconvenient rau en les característiques de la variable a representar, ja que quan la 

diferència entre el valor màxim i mínim és molt gran genera un fort desequilibri visual. 

L'ús de formes geomètriques (cercles) manté la proporcionalitat entre el valor de la variable 

i el radi del cercle, el que determina que les entitats amb molt poca població siguin gairebé 

imperceptibles enfront de les ciutats més populoses. (González i Cerbrián, 2006. P. 169) 

 

La utilització de la interpolació per cartografiar la distribució de qualsevol element com per 

exemple la distribució de la població o els propis establiments turístics és una alternativa 

als tradicionals mètodes, ja que permet realitzar una gradació espacial dels valors. (García i 

Cebrián, 2006). Per tant, la interpolació es un dels processos més importants que es te en 

compte per elaborar estudis cartogràfics. Aquest procés s’utilitza per a tractar dades 

quantitatives georeferenciades representades amb punts (associats a les seves corresponents 

coordenades i atributs) que es distribueixen dins un espai determinat. En el cas d’estudi els 

punts georeferenciats s’associen als establiments turístics, i l’espai determinat a l’illa de 

Mallorca. Seguint la mateixa sistemàtica que s’ha realitzat al treball antecessor “Tourism 

capitalism and island urbanization: tourist accommodation diffusion in the Balearics, 

1936-210” realitzat per Antoni Pons, Onofre Rullán, i Ivan Murray a l’any 2014. 

 

En termes generals, l’objectiu de la interpolació es obtenir valors d’allí on no es tenen o es 

desconeixen. Però en el cas d’estudi l’objectiu fonamental de la seva ocupació no és aquet, 

sinó generar una representació lògica i aproximada de la distribució de la variable en 

l'espai, però conservant el valor i la posició real dels elements. 

 

Teòricament hi ha diferents mètodes de interpolació que es poden aplicar amb una eina SIG 

com es l’ArcGIS.  Aquests són: 

 

- Spline: És un mètode d'interpolació inexacte, ja que altera lleugerament el valor i la 

posició de les dades, generant un resultat molt suavitzat (el valor resultat de la 

interpolació en els punts origen sobre els quals es realitza la interpolació canvia després 

d'aplicar el procés). El valor que prediu per als llocs on hi ha la dada es pot veure alterat, 

ja que no força a la superfície resultat perquè s'ajusti de forma exacta a la mostra (García i 

Cebrián, 2006). 

 

- Krigging: Aquesta tècnica té en compte el comportament espacial de la variable a partir 

de la distància i el grau de variació entre els punts (depèn de la relació espacial i 

estadística que hi ha entre els punts de la mostra). Els valors obtinguts s'aconsegueixen 

per combinació lineal dels punts origen amb dada coneguda. Com a resultat queden àrees 

majors i més compactes al voltant als valors màxims de la variable (Moral, 2003; García i 

Cebrián 2006). 
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- IDW (Inverse Distance Weighting):  El mètode de la distància inversa (IDW) es recolza 

en el concepte de continuïtat espacial, amb valors més semblants per a posicions properes 

que es van diferenciant conforme s'incrementa la distància. L'ús d'aquest algoritme ha 

estat emprat en la representació de variables amb continuïtat espacial, com les isocrones, 

els mapes de pendents i orientacions a partir de l'altitud, (Canto 1998; Siabato i Yudego, 

2004; García i Cebrián 2006) 

 

- Kernel: aquest mètode correspon al valor de densitat obtingut mitjançant una operació en 

la qual a un píxel determinat se li imputa el resultat d'un càlcul realitzat sobre diversos 

punts al seu voltant, de manera que els punts més llunyans al centre del píxel tinguin un 

menor pes en el càlcul. (De Cos, 2004) 

 

Relacionat amb l’assoliment dels objectius d’aquest estudi, la interpolació de les 

coordenades corresponents als establiments es realitza mitjançant el mètode de densitat de 

Kernel.  

Tal com ja s’ha comentat la necessitat d'expressar distribucions de fets en l'espai ha conduït 

a l'ús d'un bon nombre de mètodes que faciliten la visualització d'aquelles. Un dels aspectes 

que constitueix una constant en l'anàlisi geogràfica són les densitats; ja de població, de 

ressurgències o de qualsevol altre succés o fet, la cartografia de densitats ha estat un recurs 

habitual en aquesta disciplina sobre la difusió d’un element en un espai (De Cos, 2004). En 

aquest àmbit, la elaboració de l’anàlisi de densitat mitjançant el mètode d’interpolació 

Kernel es sustenta sobre el quocient entre dos tipus de valors: la del fenomen a estudiar (en 

el nostre cas establiments turístics) i la superfície de referència (mida d'hectàrees o km 

quadrats). D'aquesta manera s'aconsegueixen mapes en què ha d'haver-hi unes unitats 

espacials discretes, a les quals referir les densitats. (Moreno, 1991) 

 

El tipus de problema que pot resoldre és el d'obtenir, a partir d’un núvol de punts 

localitzats, l'esquema de densitat que conformen. Es tracta per tant d'arribar a una 

representació de la «tendència» o pauta global de la seva distribució, on hi ha més 

concentració, on menys, amb què gradient es produeix la variació espacial, etc. (Moreno, 

1991) A més, la densitat de Kernel Calcula una magnitud per unitat d'àrea a partir d'entitats 

de punt o polilínia mitjançant una funció nucli per adaptar una superfície suaument estreta 

a cada punt o polilínia. 

4. Metodologia 

 

Abans de començar a redactar la metodologia, és important esmentar què s’han seguit unes pautes 

similars a la metodologia aplicada al treball d’investigació “Mapes de l’allotjament turístic de les 

Illes Balears: 1931-201.” Elaborat pel Grup d'Investigació de Sostenibilitat i Territori de la 

Universitat de les Illes Balears (GIST,2013). 

 

La metodologia del treball està estructurada a partir de tres apartats:  

 

- Obtenció de dades i creació de capes d’informació geogràfica. 

- Representació. 

- Explotació i anàlisis. 

 

      4.1. Obtenció de dades i creació de capes d’informació geogràfica. 

 

Pe una banda les capes d’informació geogràfica de base són: 

 

- Allotjament_2010: a partir de la capa de l’any 2010 procedent del projecte “Mapes de 

l’allotjament turístic de les Illes Balears: 1931-2010” (GIST, 2013). 



 

 

11 

 

- Airbnb 2015: a partir de “Inside Airbnb (dades del 6 de gener de 

2016): http://insideairbnb.com/get-the-data.html. 

- POOT: Consell de Mallorca (2004), PTI POOT. 25.000, 2004, Mallorca, ETRS89, SIG” 

- Nuclis de població; Xarxa de Carreteres; Divisió administrativa (límits municipals), a partir 

de “Base Cartogràfica Nacional a escala 1:200.000 elaborada per l’IGN (Institud 

Geografico Nacional). 

 

A partir de la taula d’atributs de les capes d’informació geogràfica de base anteriorment 

esmentades i dels atributs del catàleg d’establiments turístics de Mallorca 2015 Direcció 

General d'Ordenació Turística de la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears 

s’han elaborat tota una sèrie de capes d’informació geogràfica per tal d’estudiar el canvi de 

les dades de l’any 2010  fins al 2015, i observar els canvis pel que fa a la quantitat de places 

turístiques, qualitat de categoria del l’allotjament, i nombre d’allotjament turístic. 

 

Per tant, les capes d’informació geogràfica elaborades són:  

 

- Allotjament_Turístic 2015: capa d’informació espacial amb els atributs de tots els 

establiments d’allotjament turístic reglats donats d’alta al 2015. 

- Habitatge_Turístic 2015:  capa d’habitatges turístics i estades turístiques. 

- Habitatge_Turístic 2010: capa d’habitatges turístics i estades turístiques de 2010. 

 

4.1.1. Creació de la base de dades a partir del catàleg d’allotjament turístic de la 

Conselleria de Turisme (Govern de les Illes Balears). 

 

Com s’ha esmentat a l’apartat anterior, tota la informació de la base de dades ha esta 

elaborada a partir dels catàlegs d'establiments turístics de Mallorca de la Direcció General 

d'Ordenació Turística de la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears, que 

foren extrets en format excel.  

 

De la mateixa manera que al catàleg d’establiments turístics, la base de dades s’estructura 

a partir dels següents ítems:  

 

- Nombre de l’establiment  

- Codi (identificador) 

- Grup: Hotel, Apartament, Agroturisme, Habitatges turístics, Hostal, Turisme d’interior, 

Hotel rural, Càmping Turístic) 

- Categoria: 1 estrella fins a 5 estrelles 

- Municipi 

- Localitat (zona turística) 

- Codi postal 

- Direcció 

- Nombre d’unitats: habitacions 

- Nombre de places 

 

 

A partir d’aquesta base de dades es du a terme el procés de localització de l’allotjament 

turístic de 2015, amb la recerca de les corresponents coordenades. L’obtenció de les 

coordenades es necessari per realitzar la posterior georeferenciacio dels allotjaments. 

 

La recerca de coordenades s’ha du a terme a partir de la seu electrònica del cadastre, en 

cas d’allotjament localitzats en sòl rústic, servidor UTMmaps, Google Maps, 

Cartociudad, i altres pagines web. 
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El marge d’error de la base de dades és molt reduït, a partir del total d’establiments 

turístics (6574), s’ha aconseguit establir la georeferenciació de 6123 i per tant aquets 

representen un 93,13% del total. D’aquesta manera hi hauria un 6,8% d’establiments 

sense localitzar. A més aquest percentatge d’establiments sense localitzar correspon 

exclusivament a la categoria d’habitatges turístics. 

 

Una problemàtica que ens hem trobat en relació als habitatges turístics és què a la base de 

dades hi ha uns quants establiments en els que no apareix cap valor a l’atribut del nombre 

de places. En aquest cas el que s’ha fet és realitzar una estimació a partir de la mitjana de 

les places d’habitatges turístics per tal de poder assignar un valor a aquest habitatges 

turístics que no tenien valor. 

 

La estimació s’ha fet, a partir de la mitjana, entre el nombre de places totals dels 

habitatges turístics amb el nombre de places conegudes (4539 establiments amb 29184 

places), el resultat de la mitjana es 6,42. Per tant tots aquells habitatges que no presenten 

cap placa se l’hi ha assignat un valor de 6,42 places. 

4.1.2.  Introducció de la base de dades a l’ArcGIS i creació de capes  

 

Un cop creada la base de dades amb totes les coordenades corresponents, s’introdueixen 

aquestes dades al programa informàtic de SIG conegut com ArcGIS 10.2 per dur a terme 

la georeferenciació. A partir d’aquest procés es crea la capa d’Allotjament_Turístic 2015 

que inclou: hotels, apartaments, agroturisme, hotel rural, turisme interior, i habitatges 

turístics. Els camps d’aquesta capa són els següents: codi (identificador), grup (hotel, 

habitatge turístic, etc), Nom de l’allotjament, localitat, codi postal, afreça, categoria, 

unitats, places, i data d’obertura. 

 

A partir de la capa anterior s’obtenen les capes restants que seran amb les que es 

realitzaran les operacions de anàlisis espacial: una capa amb els habitatges turístics 

reglats de 2015 (Habitatges turístics i Estades Turístiques), una segona capa amb tota 

l’oferta d’allotjament turístic sense comptar els habitatges turístics ni les estades 

turístiques, seria el que es coneix com establiment en hotels i similars (hotels, 

apartaments, agroturismes, hotel rural, turisme interior). I de la mateixa manera a partir de 

la capa “Allotjament2010” s’obtenen les capes: Habitatgetu2010 i 

Totsensehabitatge2010. 

4.2. Explotació i anàlisis. 

 

Un cop es tenen totes les capes preparades es du a terme l’anàlisi en qüestió: 

 

- Anàlisis de densitat Kernel per allotjament turístic 2010 i 2015 en base al total de places. 

- Anàlisis de canvi de places totals (dins i fora zona POOT) d’establiments turístics reglats 

sense habitatges turístics. 

- Anàlisis de canvis de categoria i places turístiques dins i fora de la zona POOT. 

- Anàlisis de densitat Kernel per Habitatges Turístics 2015 i Habitatges Airbnb en base al 

nombre d’habitatges. 
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4.2.1. Anàlisis de densitat de Kernel per allotjament2010 i 2015 en base al total de 

places. 

 

Per dur a terme aquest primer anàlisi s'han emprat les capes d'informació cartogràfica 

corresponents a l'allotjament turístic total dels anys 2010 i 2015. Posteriorment s'han 

seguit les següents passes mitjançant ArcGIS: 

 

a)    Kernel Density: en aquesta passa s’especifica el camp en base al qual es realitza la 

densitat, en aquest cas és sobre el nombre de places. Això significa que a sobre la 

totalitat d’un territori (en aquest cas l’illa de Mallorca) es vol crear una superfície 

continua de densitat on nomes es valori la importància del volum de nombre de places 

turístiques. Per tant, els punts corresponents als establiments turístics de 2015 presenten 

diferents nombre de places, i a partir d’aquesta diferencia es construeix la superfície 

continua de densitat.També es defineix la mida de la cel·la ràster de sortida per al 

conjunt de dades. En aquest cas la mida de la cel·la serà de 25 metres per 25 metres. 

 

Per tant, el territori de l’illa es divideix per una malla de cel·les de 25x25, a cada cel·la 

es situen els punts que hi pertoquen, i cada punt (fa referència a un establiment turístic) 

presenta un nombre de places. Totes les cel·les que presenten el mateix valor o un valor 

aproximat (segons l’interval de valor que s’assigni) es crea el radi de recerca entre un 

punt i un altre per crear la densitat, en aquest cas s’assigna el valor 2000 metres. 

 

Finalment s’especifica la categoria de mesura d’unitat d’àrea, en aquest cas és en 

kilòmetres, per tal d’obtenir una representació de densitat de places per km² 

 

b) Ràster Calculator: Al següent pas s’ha realitzat una operació matemàtica “Integer” a 

partir del resultat obtingut en la passa anterior.  

 

Aquesta és necessària per tal de convertir de manera proporcional tots els valors en 

nombre de places que presenten el total dels punts que es situen dintre de cada cel·la, 

per tant la informació queda simplificada a partir de valors més generalitzats  per tal 

d’obtenir una escala de representació més coherent i que sigui més fàcilment 

representable cartogràficament. 

 

Visualment al resultat d’aquesta passa s’observa tota la distribució de valors de places 

ordenats en la xarxa de cel·les. I per tant, es mostren les cel·les amb els valors més 

elevats  que representen aquelles àrees amb més nombre de places (un màxim de 4934), 

fins aquelles cel·les que representen les àrees amb valors inferiors.  

 

c) Extract by Mask: El darrer pas consta en extreure tota l’àrea que no presenta interès dins 

l’estudi, de manera que es realitza una espècie de extracció d’aquelles cel·les que no 

presenten cap valor i estan localitzades fora del territori de l’illa. Es a dir només es 

mantenen els valors que es situen dintre les delimitacions municipals de l’illa. A partir 

d’aquesta darrera passa, es crea una escala proporcional amb els valors més adients per 

tal que el resultat sigui el més representatiu possible. 

4.2.2. Anàlisis de canvi de places totals (dins i fora zona POOT) de establiments turístics 

reglats sense habitatges turístics. 

 

En aquest apartat s'han emprat les capes d'informació cartogràfica corresponents a la 

divisió administrativa de l’illa, i l’allotjament reglat corresponent a hotels i apartaments 

(sense tenir en compta els habitatges turístics) per als anys 2010 i 2015. 

 
Per tal de dur a terme aquesta anàlisi s’ha procedit a: 
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a) Convertir les dades de cada capa geogràfica de punts a format ràster en base al nombre 

de places.  A més, s’han definit les opcions de “suma del valor de cel·les” per obtenir la 

suma dels valors de totes les places que recauen dins cada cel·la. I la mida de les cel·les 

de 1000m x 1000m. 

 

b) Reclasificar els antics valors de les parcel·les per nous valors per tal de fuar a terme la 

resta entre les dues capes geogràfiques corresponents a 2010 i 2015 i així es pugi 

observar els canvis de les places. 

 

D’aquesta manera cada parcel·la que presenta places turístiques es defineix per un valor 

numèric, que varia segons el volum de places que recauen dins la parcel·la, i també hi 

ha parcel·les que no presenten cap placa turística i s’assigna el valor “NO DATA”. 

 

A l’hora de realitzar la resta entre les dues capes geogràfiques el resultat es el mateix 

per aquelles parcel·les que no experimenten canvi i aquelles que no presenten places, 

per tant, s’ha decidit donar un valor aleatori “100.000” a totes les cel·les que no 

presenten places, o el que és el mateix que presenten un valor “NO DATA”, només de 

la capa geogràfica de 2015.  

 

A partir d’aquí el resultat de la resta entre els antics valors i els nous valors de les 

cel·les es realitza correctament ja que s’observa l’evolució de places que ha hagut en 

cada parcel·la durant el  període de cinc anys. 

 

c)  Es realitza la resta de les capes geogràfiques corresponents mitjançant la “calculadora 

ràster” per obtenir el resultat de canvi de places de 2010 a 2015. 

d)  La darrera passa consisteix en extreure tota la informació innecessària, es a dir totes 

aquelles cel·les que romanen fora de la delimitació de l’illa.  

 

4.2.3. Anàlisis de canvis de categoria i places turístiques dins i fora de la zona POOT 

 
Les capes utilitzades en aquesta anàlisis són: la divisió administrativa de l’illa, les capes 

corresponents a l’allotjament reglats d’hotels i apartaments (sense habitatges turístics) per 

als anys 2010 i 2015, la capa corresponent a la delimitació de la zona POOT, i els nuclis 

de població que es troben en la totalitat de l’illa. Aquestes dues darreres capes són 

imprescindibles per observar el canvi d’oferta turística en termes de categoria i places 

diferenciant l’àrea costera i l’interior de l’illa. 

 
Les passes que s’han seguit són les següents:  

 

a)  A partir de la capa totsensehabitatge2015 i totsensehabitatge2010 s’ha seleccionat tot 

l’allotjament turístic que es troba dins i fora zona POOT (per a l’any 2015 i 2010) 

mitjançant l’opció “SELECT BY LOCATION” en base al camp identificador de les 

diferents zones POOT.  

 

El resultat ha estat la creació de quatre capes noves d’informació geogràfica: 

 

1) Allotjament dins zona POOT 2015 

2) Allotjament fora zona POOT 2015 

3) Allotjament dins zona POOT 2010 

4) Allotjament fora zona POOT 2010 

 

b) Seguidament es realitza la unió de l’allotjament que es troba dins i fora de la zona 
POOT per al any 2010 i 2015. Tot aquest procés a partir del camp codi identificador de 
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cada zona POOT i nucli de poblament, que presenta la taula d’atributs de cada capa 

geogràfica. 

 

Per tant, en la delimitació de la capa geogràfica corresponent a l’àrea POOT es realitza 

la unió de les capes geogràfiques d’allotjament turístic per als anys 2010 i 2015, per tal 

d’observar els canvis de la oferta turística en les zones turístiques costaneres de l’illa, i 

per altra banda, a partir de la delimitació de la capa geogràfica de nuclis_de_població es 

realitza la unió de les capes geogràfiques d’allotjament fora de la zona POOT, per tal 

d’observar els canvis de la oferta turística a l’interior de l’illa. 

 

c) Per tal de sintetitzar la informació creada fins ara, es du a terme una suma estadística a 

partir de l’eina “summary statistics” per a les capes geogràfiques que es situen dins i 

fora de la zona POOT per a l’ant 2010 i 2015. El resultat d’aquest procés s’extreu en 

format excel on s’observa el nombre de places turístiques, categoria dels establiment 

allotjaments donats d’alta i allotjaments donats de baixa, que es situen dins i fora de la 

zona POOT  per als dos anys. A partir d’aquí es calcula el canvi del nombre de places, 

el canvi de categoria, i l’allotjament donat d’alta i de baixa que s’ha donat durant 

aquesta variació temporal. Finalment es realitza una capa d’informació geogràfica amb 

aquestes dades. 

 

d)  A partir del resultat de la darrera passa es realitza una reclassificació combinant el 

canvi de places i categoria dels allotjaments de la zona POOT, i de l’interior de l’illa, 

constituint així el mapa resultant. 

4.2.4. Anàlisis de densitat Kernel per Habitatges Turístics 2015 i Habitatges Airbnb en 

base al nombre d’habitatges. 

 

En aquesta passa es treballa amb les capes d'informació corresponents als Habitatges 

Turístics reglats 2015 i a la capa dels allotjaments oferts a través de la plataforma Airbnb 

i distribuïda a través del portal Inside Airbnb. 

 

Aquesta anàlisi s’aplica el mateix procés explicat anteriorment amb la diferència de que 

la densitat de Kernel es realitza en base al nombre d’habitatges i no en base al nombre de 

places. Això és degut a que la capa geogràfica de Airbnb no presenta dades sobre nombre 

de places, i per tant, nomes es pot representar una comparació en base al nombre 

d’habitatges. 

Dins aquest mateix anàlisi s’ha realitzat una comparació entre la localització d’habitatges 

turístics reglats i habitatges gestionats per Airbnb, per tal de visualitzar les àrees amb un 

contrast més destacat. 

 

Per dur a terme la comparació s’han seguit les passes següents: 

 

a) Convertir les dades de la capa geogràfica de punts a format ràster en base al nombre de 

habitatges, s’han definit les opcions de “suma del valor de cel·les” per obtenir la suma 

dels valors de totes les places que recauen dins cada cel·la. I la mida de les cel·les de 

1000m x 1000m. 

 

b)  Reclasificar els antics valors de les parcel·les per nous valors amb la mateixa 

sistemàtica utilitzada anteriorment, però en base als habitatges per parcel·les. 

 

c) Les darreres passes del procés segueixen la mateixa sistemàtica que a l’anterior cas, és a 
dir, és realitza la resta de les capes geogràfiques per obtenir el resultat de canvi 

d’habitatges de 2010 a 2015. 

4.3. Representació 
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Com a resultat de la producció cartogràfica en cada apartat esmentat, s’han realitzat set 

mapes.  

 

Al primer apartat s’han realitzat dos mapes on es visualitza l’evolució de la densitat 

d’allotjament turístic entre 2010 i 2015 en base al total de places turístiques. Al segon apartat 

s’ha realitzat un mapa que representa el canvi de places dels establiments turístics reglats 

(sense habitatges turístics) de dins i fora de la zona POOT, per a l’any 2010 i 2015. Al tercer 

aparta destaca un mapa on es mostra el canvi de les places i de la categoria dels establiments 

turístics reglats de dins i fora de la zona POOT, per a l’any 2010 i 2015. I al quart apartat es 

realitzen tres mapes, els dos primers corresponen a la densitat dels Habitatges Turístics 

reglats i dels Habitatges Turístics gestionats per Airbnb per a l’any 2015, i el darrer mostra la 

comparació de la localització predominant d’aquets dos tipus d’habitatges turístics per a 

l’any 2015. 

 

A part dels mapes també s’han realitzat una sèrie de taules on es mostra El canvi de places 

turístiques dins i fora zona POOT, el canvi de la categoria mitjana de l’oferta turística, i 

finalment els hotels donat de baixa i d’alta per als anys 2010 i 2015. 

 

5. Canvi de l’oferta turística dins el context de crisis:  

 

 5.1. Aparició de les Illes Balears com a destí turístic fins la crisis actual 

 
Com la resta de la tercera perifèria turística (Gormsen, 1997; Blázquez et al., 2015), els 

principals enclavaments turístics balears es van desenvolupar al llarg dels "Trenta 

Gloriosos", a recer del creixement econòmic de la postguerra i del petroli barat (Murray, 

2012; 2015; Blázquez et al., 2015). Després d’aquest període, entre 1985-1993 es va activar 

en tot l’Estat els mercats financers i immobiliaris gràcies a l'arribada d'inversors europeus 

degut a l'entrada a la Unió Econòmica Europea (1986) a la qual es va sumar també l'estalvi 

dels propis residents (López i Rodríguez, 2010; Rullán et al,. 2010), tot això en un context de 

declivi del model fordista. En aquesta conjuntura de transició del fordisme al postfordisme el 

creixement del mercat immobiliari va ser especialment important al litoral mediterrani, i 

concretament a les Illes Balears.   

 

En aquest període desenvolupista destaca el paper de la bombolla financera – immobiliària 

(on segons dades del Corine Land Cover (CLC) a l’any 1987 les illes Balears presentaven 

una important degradació del sòl degut a la seva artificialització (Murray, 2013), i comencen 

a agafar protagonisme les urbanitzacions turístiques de sol i platja alimentant-se de capital 

europeu i local (Yrigoy, 2014; Blázquez et al., 2015 ). 

A partir de mitjans de la dècada dels 1990, en el conjunt de l’Estat espanyol, el procés 

urbanitzador es dispara, es parlà d’un un tsunami urbanitzador caracteritzat per lèxpansió de 

la urbanització i la construcció de megaprojectes d'infraestructures de transport, abastament 

hídric, elèctric, etc. (Aguilera i Naredo, 2009; Bauzà, 2013; Segura, 2012). 

 

A les Illes Balears, front els anuncis de regular els sectors turístics i constructors varen 

aparèixen una onada de projectes. Un exemple d’això es donà a finals dels anys 1980   amb 

la llei de Costes i el Decret Cladera II, quan es sol·licitaren i es concediren múltiples 

llicències d’obres per evitar les restriccions normatives (Murray 2013). Front aquest 

creixement urbanitzador apareix la lluita ecologista per la protecció dels espais naturals i 

moltes de les seves demandes es varen veure reflectides en diverses lleis, com per exemple, 

llei d’Espais Naturals (LEN) de 1991 (Murray 2013). 

 

Altres lleis aprovades en aquesta dècada que han tingut una notable repercussió futura de la 

urbanització han estat: el Pla d’Ordenació de la Oferta Turística (POOT) de Mallorca (1995) 
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que estableix les zones turístiques del litoral amb unes zones limítrofes de protecció costera 

(ZLPC) –franges de mil metres en els marges litorals- i les Àrees de Protecció Posterior 

(APP) de 500 metres d’amplada (Murray, 2013). 

Davant l'elevat grau d'artificialització del litoral, a principis de la dècada dels 1990, la 

protecció del litoral responia, a més de les demandes ecologistes, a les del propi empresariat 

per tal de congelar l'oferta turística que ja estava sobre-dimensionada i, al mateix temps, 

revaloritzar els seus actius. Mentrestant, els grans grups hotelers iniciaren el seu procés 

d'internacionalització, particularment en el litoral caribeny (Blázquez et al., 2011). 

 

Cap a finals del 2007 es va produir l'esclat de la bombolla immobiliària i financera als EUA i 

també a l'Estat espanyol, començant una profunda crisi socioeconòmica. Front aquest 

context, a nivell Estatal les polítiques de sortida de la crisis han estat marcades per l'evolució 

dels sistemes financers, tot destacant dues grans línies polítiques diferenciades en dues 

etapes. (Méndez et al., 2015). 

 

Per una banda, des de l’esclat de la crisi fins finals del 2009 s’han dut a terme mesures 

expansives de la despesa pública per a subvencionar a la banca i al sector immobiliari. En 

altres paraules, les politiques aplicades han anat encaminades a fomentar la inversió 

inmobiliaria i el consum. En aquest àmbit s’han realitzat politiques per reactivar el sector 

inmobiliari, millorar la competitivitat territorial i crear nous llocs de feina per a reduir l’atur, 

a més d’altres estratègies enfocades al rescat financer (Artigues et al., 2013). I per altra 

banda, s’ha pretès combatre la crisi del deute i del dèficit mitjançant retalls social , entre 

altres mesures. 

 

Al territori Balear, des de l'esclat de la crisi, s'ha anat flexibilitzant la regulació pública de les 

activitats permeses en la planificació territorial turística, on diversos promotors urbanístics i 

turístics han estat afavorits per invertir en les zones turístiques madures. L'administració 

pública ha facilitat la reconversió d’aquets espais turístics mitjançant nous plans que 

s'adapten als interessos d'aquests actors, amb la finalitat de vetllar per un turisme de qualitat i 

poder adquisitiu. En aquest sentit, els nuclis turístics madurs de Mallorca, entre altres, 

mostren símptomes de deteriorament material i social, i els poders públics i privats han 

aprofitat el context de crisis per donar facilitats a nombrosos projectes d’inversió en el sector 

turístic immobiliari (Artigues et al., 2015). 

 

A diferència d’aquets canvis que es destaquen en  l’etapa de crisis, abans de l’esclat de la 

crisis, les polítiques i la planificació territorial mantenien el propòsit de contenció del 

creixement i protecció del territori (Rullan, 2011 Blázquez et al., 2015), on es tenia cura de 

la regulació en la dotació d’equipaments, es mantenia la intenció de rebaixar les densitats 

urbanes i protegir els espasi naturals (Blázquez et al., 2014). 

 

5.2. Context de crisis a les Illes Balears  

 

 

Dins el període de crisis, les administracions públiques han tingut que generar noves 

estratègies per tal de pal·liar-la. Aquestes estratègies tenen com a base facilitar el moviment 

de capitals i inversions, on els promotors han cercat rendibilitzar les seves inversions amb la 

intenció de reduir el temps d’amortització i així recuperar la taxa de beneficis quant antes.  

 

Una de les estratègies adoptades per les forces públiques front a la crisis ha estat donar 

facilitat al procés que és coneix amb el nom de “fixació espacial de la acumulació de capital 

que s’ha denominat com la producció de l’espai” (Lefebvre, 2013. Blázquez et al., 2015 

p.3), que es centra en la generació de benefici econòmic a partir del mercat financer, més 

enllà d’altres mercats com seria el turístic. La qual cosa significa, que la intenció de les 

inversions en bens immobles no es centra de manera principal en satisfer una necessitat 

social o prestar un servei turístic, sinó que la finalitat és entrar dins el joc d’inversió 
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especulatiu – financera, és a dir, es pretén maximitzar el capital a partir del sistema de 

compra - venda de bens immobles com actius financers més que per al seu ús com 

habitatges. Aquest sistema de benefici econòmic que destaca en el context de crisis és 

defineix com el circuit secundari d’acumulació, adaptat als canvis de crèdit. (Harvey, 2006; 

Blázquez et al., 2015). 

 

A conseqüència de les elevades expectatives en la millora del mercat turístic de cara al futur 

i de l’augment de categoria de l’oferta, el mercat immobiliari hoteler agreuja el valor de les 

habitacions i per tant el seu preu (Verger, 2016) 

 

5.3 Canvis normatius que fomenten la reconversió, legalització, ampliació i canvi de categoria 

dels establiments turístics 

 

 

Des de l’administració publica del Govern, els partits polítics que han estat al poder han 

elaborat tota una sèrie de canvis regulatoris amb aparicions de decrets llei, formulacions de 

noves lleis, i canvis en el planejament del territori amb la finalitat de cercar solucions a la 

situació de crisis. En aquest sentit, els canvis aplicats han afavorit a una forta entrada 

d’inversions estrangeres per dut a terme una remodelació de l’oferta d’establiments turístics 

apostant per l’ampliació de places i augment de la categoria. 

 

Abans de veure quines estratègies han destacat entre l’any 2010 i 2015, s’ha de dir que a 

grans trets l’oferta d’allotjament turístic no ha presentat un gran canvi pel que fa en nombre 

de places i categoria. Per una banda, la capacitat turística total de places ha passat de 286138 

places en 2010 a 290477 places en 2015 lo que vol dir que la capacitat d’allotjament ha 

augmentat amb un nombre de 4339 places.  

 

El total de places es divideixen entre les zones POOT (269229 places a 2010 i 271312 places 

a 2015) i la resta de l’illa (16909 places a 2010 i 19165 places a 2015). 

 

En aquest àmbit, hi ha que destacar que tot i que el major nombre de places es concentren en 

les àrees litorals turístiques delimitades per la zona POOT, l’augment de places ha estat mes 

nombrosa en la zona interior de l’illa. D’aquesta manera l’augment de places dins la zona 

POOT representen un 48,00% del total, (2083 places)  i en la zona interior destaca el 51,99% 

restant (2256 places). 

 

Com s’observa, al Mapa 1 i 2, les àrees que han experimentat un major augment de places 

turístiques es situen al nord de l’illa (zona d’Alcúdia i Pollença, i més cap a l’interior en 

Inca, i Sa Pobla), i la franja nordest-sudest (Des de Artà fins les Salines). Aquestes àrees es 

troben fortament influenciades per l’accessibilitat que ofereixen les autopistes (Ma-

13“Palma-Inca-Alcúdia”) i ( Ma-15 “Palma-Manacor-Artà”), i més concretament en el tram 

entre Inca i Alcúdia, i entre els municipis d’Artà i Cap de Pera, que és on es concentren el 

major canvi en augment. Pel que fa la badia de Palma fins Llucmajor s’observa un canvi 

quasi nul. 

 

En comparació a la resta de l’illa, els nuclis mes densos són els de costa (presenten més de 

1.500 places per kilòmetre quadrats) degut a la gran massificació d’hotels i apartaments, 

encara que durant aquest període no han sofert gaires diferències. 
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Mapa 1 i 2: 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del catàleg de la Conselleria de Turisme 

 

 

 



 

 

20 

 

Per altra banda, destaca un suau augment de la categoria de l’oferta reglada, encara que 

aquest augment no va tant associat a l’aparició de nous allotjaments turístics, sinó més per 

les nombroses reformes que s’han donat durant aquets anys. En aquest àmbit hi ha que 

destacar que el canvi de categoria més nombrós es dona cap a la categoria de 4 i 5 estrelles.  

 

Els valors que es mostren al gràfic 1 corresponen als valors de la categoria mitjana dels 

establiments turístics reglat extrets de la mitjana de la categoria del total d’establiments de 

cada zona en funció de les places dins cada zona. 

 

Gràfic 1. Canvi de la categoria mitjana d’oferta turística a Mallorca. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del Catàleg de la Conselleria de Turisme 

 
Aquest augment de places turístiques i categoria rep una influència directa de les mesures 

polítiques destacades durant els anys de crisi. Tota aquesta sèrie de canvis normatius 

s’organitzen dins dues postures polítiques diferenciades. La primera fase amb el govern del 

pacte de progrés amb la unió de les forces polítiques del PSIB ( Partit Socialista de les Illes 

Balears) i PSOE (Partit Socialista Obrer Espanyol) i la segona amb el govern del Partit 

Popular. 

 

Començant pel període de la legislatura progressista de 2007-2011 del govern autonòmic es 

va flexibilitzar el marc normatiu, des de els primers inicis de la crisis per donar cobertura 

legal a situacions d’infracció urbanística d’alguns establiments d’allotjament turístic 

(Blázquez et al., 2015). Aquestes mesures eren finançades pel Pla Renove Turisme, aprovat 

pel Consell de Ministres el 21 de Novembre de 2008, amb la finalitat de rehabilitar els 

establiments turístics, imposant una millora de qualitat i sostenibilitat i per tant un augment 

de la categoria de l’oferta. 

(Ministeri de Indústria, Energia i Turisme, 2008).  

 

En aquest sentit, es varen dur a terme ampliacions d’establiments amb un augment de places, 

i també es fomentaven reformes integrals per millorar el servei d’oferta turística. Aquestes 

mesures també afectaven a establiments turístics que des de els inicis de la seva construcció 

ja incomplien els paràmetres urbanístics permesos. (Un exemple d’aquesta flexibilització 

foren les obres de l’Hotel Son Moll de Cala Ratjada) (Blázquez et al., 2015). 

 

Un any després, el Govern de les Illes Balears i particularment la seva Conselleria de 

Turisme va adoptar mesures de planificació territorial, a partir del Decret llei (1/2009) de 
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mesures urgents per al impuls de la inversió, conegut com "Decret Nadal en referència a 

l’ex-conseller de Turisme, Miquel Nadal d'Unió Mallorquina (Blázquez et al., 2015) 

 

Aquest decret es va utilitzat a favor de la desregulació urbanística, i permetia legalitzar 

places turístiques il·legals, amb infraccions urbanístiques lleus, i per tant afavoria a tots 

aquells establiments que estaven al marge de la legalitat urbanística. A més d’aquets canvis, 

també permetia dur a terme reformes per a incrementar l’edificabilitat dels establiments, 

sense sobrepassar el 10% de volum màxim de la parcel·la, complint els paràmetres 

urbanístics (GOB, 2010). 

 

Posteriorment aquest mateix decret es va traslladar a la Llei 4/2010 de mesures urgents per al 

impuls de la inversió a les Illes Balears (Llei Barceló, 4/2010), (Murray, 2013). Coneguda 

amb el nom de Joana Barceló que ocupà el càrrec de Consellera del PSIB-PSOE.  

 

Amb aquesta llei es permet la consolidació d’il·legalitats urbanístiques, ja que tots aquells 

establiments que presentaven il·legalitats els s’hi era permès d’ur a terme remodelacions i 

mantenir els volums existents, es a dir, es mantenien les il·legalitats i a més s’ampliaven i es 

milloraven les capacitats dels establiments encara que la normativa urbanística no permetia 

sobrepassar els paràmetres d’edificabilitat (GOB, 2010). A més d’això també es reduïen els 

impediment que implicaven les exigències ambientals i per tant, s’afavoria a les inversions 

(Murray, 2013). 

 
“L'article 17 d'aquesta llei estableix un termini de quatre anys d'exoneració dels paràmetres 

urbanístics i turístics a les obres de modernització d'establiments turístics. Així, per exemple, 

es permet la demolició i la reconstrucció total, amb ampliacions d'edificació i d'ocupació de 

solar de establiments d'allotjament turístic inadaptats al planejament. mitjançant aquest 

procediment es dóna cobertura legal als "fòssils" urbanístics, vestigis de la primera 

balearització” (Blázquez, 2011, 2015. P. 29-30)  

 

A més, la legislació de mesures urgents recolza la figura de les “Inversions d’Interès 

Autonòmic” adaptant el urbanisme als interessos del projectes dels promotors turístics. uns 

exemples d’aquets projectes són, un camp de golf a Son Bosc (Muro), i un equipament 

comercial i esportiu (Manacor), aquest darrer fa referència al Centre Internacional de Tennis 

de Rafael Nadal (Blàzquez et al., 2015). 

 

Després de Miquel Nadal i Joana Barceló, retorna el Govern autonòmic del Partit Popular a 

2011, amb la intenció de reforçar les mesures neoliberals per recolzar el pla de rescat de les 

entitats financeres amb el impuls de polítiques urbanístiques que permetessin  la activació de 

nous projectes o que evitessin la depreciació dels actius immobiliaris, i per altra banda, 

eliminar les barreres legals per donar pas a una ronda d’acumulació de despossessió, es a dir 

la mercantilització de bens que fins ara havien estat fora del mercat. Així doncs, es produí 

una retirada de l’administració pública per deixa pas al capital privat (Murray, 2013). 

 

Uns dels resultats de la legislatura del partit popular entre finals del 2011 i principis de 2012 

van ser l’aprovació de quatre megaprojectes d’interès autonòmic: dos d’ells s’ubiquen a 

Magaluf, promoguts per Meliá Hotels International i Viva Hotels, un altre a Canyamel, 

promogut per Cap Vermell Hotel Projectes i Promocions S.L, i un altre en s’ha Ràpita, - 

macro-hotel Mirador de Es Trenc-, promogut per el constructor Jaume Bibiloni i Blau 

Hotels. Amb la definició del interès autonòmic es procura una via ràpida per a l’execució 

dels projectes mitjançant una reducció significativa de tràmits administratius (Murray, 2013) 

 

A més dels megaprojectes esmentats, en els darrers anys s’ha anat produint una reformulació 

dels megaprojectes, del Palau de Congressos de Palma i del Projecte de Reforma Integral de 

la Platja de Palma (PRI), amb forta incidència al litoral de la badia de Palma (Murray, 2013). 
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Dins aquest mateix àmbit també s’ha de considerar l’aprovació de la Llei Company (Llei 

7/2012, de 13 de juny de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible), que es 

centra en la recuperació d’antics projectes d’urbanització del litoral que havien estat 

paralitzats amb la Llei Vicens (Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un 

desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears BOIB núm. 68 de 2008) per tant, 

aquesta legalitza parcel·lacions il·legals i modifica la protecció litoral per reprendre projectes 

urbanístics molt concrets. Com per exemple, al Juny de 2012 es recuperà el projecte 

urbanístic de la zona humida de ses Fontanelles a la Platja de Palma mitjançant la suspensió 

de les mesures cautelars de protecció (Murray, 2013). 

 
En el Govern de les Illes Balears, Carlos Delgado va ser Conseller de Turisme, fins 

desembre de 2013, del darrer Govern balear presidit per José Ramón Bauzá. Durant el seu 

mandat va transformar les normes de “mesures urgents” Nadal i Barceló en la nova Llei 

8/2012 del Turisme de les Illes Balears, amb dues modificacions posteriors per decret‐llei. 

Aquest decret-llei són, Decret llei 1/2013, de 7 de juny, de mesures urgents de caràcter 

turístic i d'impuls de les zones turístiques madures, i el Decret llei 3/2014, de 5 de desembre, 

de mesures urgents destinades a potenciar la qualitat, la competitivitat i la 

desestacionalització turística a les Illes.  

 

Aquest darrer decret allarga el termini per a legalitzar places turístiques no declarades i 

retalla els tràmits parlamentaris, a més anima i recolza l’augment de categoria de l’oferta 

d’allotjament turístic amb avantatges, com la permissió en l’ampliació de places turístiques 

sense necessitat de donar de baixa cap plaça ja establida (Diari d’Eivissa, 2014) 

 

La “Llei Delgado” perllonga i estén la cobertura legal per afavorir la legalització 

d’establiments i modernitzar-los. Destaca principalment que permeti el seu canvi d'ús, (que 

estava fins llavors terminantment prohibit pel “principi d’exclusivitat d’ús” mitjançant 

l'article 16 de l'anterior Llei 2/1999 General turística, derogada per la nova Llei 8/2012, que 

feia incompatible l’allotjament turístic amb els usos residencials, industrials, administratius o 

comercials independents), i pot passar de ser establiments d'allotjament turístic a acollir 

altres usos (Blázquez et al., 2014). 

 

“Aquesta modificació normativa afavoreix la introducció dels hotels al mercat immobiliari, i 

d’acord amb això, la nova Llei crea la figura dels Condohotels, que permeten la venda 

fraccionada de l’immoble hoteler” (Blázquez et al., 2014. P. 11). 

 

Per tant, així com esmenta la notícia de premsa “el mundo” del dia 3 d’abril de 2015, tres 

anys desprès de l’aprovació de la llei General de Turisme s’han dut a terme 300 reformes 

integrals, 250 augments de categories i una inversió de més de 750 milions d’euros (Sáenz, 

2015). 

 

Altres influències importants vers la Llei 8/2012 és la derogació dels Plans d'Ordenació de 

l'Oferta Turística, que implicaven una certa contenció del creixement urbanístic (Rullan, 

1999; Blázquez et al., 2015), substituint-los per Plans d'Intervenció en Àmbits Turístics 

(PIAT) i Plans de Desenvolupament Turístic municipals. 

 

Per tant, queda clar que les dues postures politiques que han dominat durant aquest anys han 

generat unes condicions optimes per afavorir l’entrada de capital a costa, de la desregulació 

urbanística, del medi ambient i també de normatives i determinats planejaments a favor de la 

reconversió turística, amb la finalitat d’actuar de manera directa s’obre l’oferta d’allotjament 

turístic. Encara que les mesures adoptades en cada mandat polític han estat diferents, i 

l’exemple més clar és mostra al darrer mandat polític del Partit Popular amb la introducció 

de l’allotjament turístic al mercat immobiliari. 

 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisHistoric&p_any=2008&p_numero=068&p_finpag=22&p_inipag=4&idDocument=560186&lang=ca
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5.4  Els canvis en l’oferta d’allotjament turístic sense habitatges turístics.  

 

Com s’ha anat veient fins ara, la majoria de l’oferta d’allotjament turístic destaca en 

establiments hotelers i similar, i la major concentració d’aquest tipus d’allotjament es situa 

en les àrees litorals delimitades dins la zona POOT. Moltes d’aquestes àrees turístiques 

actualment són definides com a espais turístics madurs amb una elevada necessitat de 

renovació.  

 

Arrel d’això, durant els anys de crisis aquestes zones madures han acollit un gran 

protagonisme ja que han estat el punt de mira d’un elevat nombre d’inversions de capitals 

que s’han centrat majoritàriament en: la renovació de l’oferta d’establiments turístics a 

partir de la reconstrucció completa d’hotels, reformes integrals per a l’ampliació de la 

capacitat i l’augment de categoria, megaprojectes, i projectes immobiliaris. 

 

Relacionat amb això, al Mapa 3 i 4 per una banda es pot veure com l’àrea litoral de l’illa 

concentra els majors canvis en capacitat turística de places i categoria de l’allotjament 

turístic d’hotels i similars destacant majoritàriament la badia de Palma, i la ciutat de Palma. 

I per altra banda, a la resta de l’illa s’observa generalment un augment en nombre de 

places. 

 

Mapa 3: 

 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir del catàleg de la Conselleria de Turisme. 

 
Centrant-nos primerament en l’àrea litoral que es situa dins zona POOT, han destacat dos 

processos paral·lels afavorits en part pels canvis instaurats per les normatives exposades a 

l’apartat anterior. Per una banda així com es mostra al Gràfic 2, s’han donat una situació de 

reducció del nombre total d’establiments turístics amb un major nombre de baixes d’hotels 

que no d’altes, i per altra banda s’ha dut a terme un procés de reconversió de l’oferta 

d’allotjament en base als canvis establers per les normatives, es a dir, augmentar el nombre 
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de places i categoria a partir de projectes de reformes, o concessió de llicencies d’obres per 

construir nous establiments amb categoria de 4 i 5 estrelles. 

 

Gràfic 2: Hotels donats de baixa i d’alta a Mallorca, 2010-2015 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del catàleg de la Conselleria de Turisme 

 

 

Per tant, dins la zona POOT, el canvi en augment del nombre de places es més destacada en 

les zones costeres dels municipis d’Alcúdia (486 places) Calvià (598 places) i Capdepera 

(289 places), i per al contrari, els municipis de Sant Llorenç (-141 places), Felanitx (-188 

places), i Llucmajor (-348 places) són els que presenten disminució en places, i més notori 

encara al municipi de Palma (-701 places) (Catàleg de la Conselleria de Turisme, 2015). I pel 

que fa al canvi en augment de categoria així com es pot observar al Mapa 3, destaca a grans 

trets en la Badia de Palma, i en la franja costera del nordest-sudest de l’illa. 

 

D’aquesta manera, el resultat es tradueix amb una davallada del nombre d’establiments totals 

a la vegada que han augmentat el nombre de places i la categoria. 
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Mapa 4: 

 

 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir del catàleg de la Conselleria de Turisme 

 
Pel que fa al cas més concret de la badia de Palma i el centre de la ciutat de Palma, destaquen 

dos processos diferenciats, ja que així com es mostra al Mapa 3 i 4, en termes generals la 

badia de Palma presenta una reducció notable en nombre de places, i un augment de la 

categoria. En aquest cas la platja de Palma augmenta la categoria,  Can Pastilla augmenta la 

categoria i disminueix el nombre de places, i l’Arenal només disminueix les places. I per al 

contrari, al centre de la ciutat de Palma es mostra una situació a l’inrevés, on només destaca 

l’augment de places. 

 

Aquest canvi que s’observa es fruit de les mesures preses per les normatives anteriorment 

esmentades, encara que en aquest cas de l’estudi hi ha que fer especial referència al Projecte 

de Reforma Integral de Palma (PRI) impulsat pel Consorci de la platja de Palma, el Govern 

d’Espanya, el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca, l’Ajuntament de 

Palma i l’Ajuntament de Llucmajor, i aprovat l’any anterior el dia 24 d’abril de 2015, ja que 

a partir d’aquest projecte es vol impulsar la inversió privada i dur a terme la reconversió de 

l’àrea turística  (Consorci de Palma, 2015) 

 

Els resultats que s’han aconseguit des de la presentació del PRI al juliol de 2010 fins a la 

seva aprovació l’any passat mostren clarament una repercussió en l’oferta d’allotjament 

turístic, ja que s’han concedit nombroses llicencies per construir nous hotels d’elevada 

categoria (4 i 5 estrelles), i dur a terme reformes d’edificabilitat construint noves plantes en 

altura i així augmentar la capacitat d’oferta turística (Consorci de Palma, 2015)  

 

Com s’esmenta al següent article les propostes que genera el PRI es centren amb el 

creixement del nombre d’oferta turística d’alta categoria de entre 4 i 5 estrelles a partir de la 
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construcció d nous hotels i per altra banda augmentar la categoria de l’oferta establida a 

partir de Plans de Reforma (Hosteltur, 2014)  

 

A més d’això, el Conseller de Turisme, Jaime Martínez  esmenta que l’augment de la 

categoria dels establiments és un dels objectius principals del PRI, i l’aprovació d’aquest 

projecte garanteix la seguretat jurídica i dirigeix Palma cap a un nou model turístic més 

modern (Palma virtual, 2015) 

 

Per acabar, durant els anys de crisis aquestes zones madures han acollit un gran 

protagonisme ja que han estat el punt de mira d’un elevat nombre d’inversions de capitals 

que s’han centrat majoritàriament en: la renovació de l’oferta d’establiments turístics a partir 

de la reconstrucció completa d’hotels, reformes integrals per a l’ampliació de la capacitat i 

l’augment de categoria, mega-projectes, i projectes immobiliaris. 

 

Uns exemples de projectes immobiliaris constituït amb aquestes millores del parc de l’oferta 

turística són: el Projecte de Reforma Integral de la Platja de Palma, (aprovació definitiva 24 

d’abril de 2015), el Projecte Calvià Beach Resort (Magaluf), el Projecte Marina de Sa 

Porrassa (Magaluf), i el Projecte Hyatt a Canyamel. (Inaugurat el dia 1 de juny de 2016). 

Aquest darrer és el primer hotel Hyatt a Espanya com a un dels resort més moderns i 

d’elevada categoria de la cadena (Diari de Mallorca, 2016). 

 

Fent referència al paper de les inversions de capitals, s’ha d’esmentar que el canvi d’ús que 

es permet realitzat als hotels amb la llei 8/2012 i la conseqüent introducció d’aquestos al 

mercat immobiliari, representa la casuística principal de que les inversions atretes siguin 

protagonistes del circuit secundari d'acumulació de capital. Ja que es legalitzen els projectes 

a partir de regulació, i les estratègies d'acumulació de capital es centren en l'aprofundiment 

de l'explotació turística i immobiliària del territori (Murray, 2015; Blázquez et al., 2015). 

 

5.5. L’expansió del turisme residencial arran de la crisis (Irrupció del turisme residencial i 

l’eclosió d’Airbnb) 

 

Gràcies a l’avanç de les tecnologies i l’informàtica avui en dia es molt fàcil comercialitzar 

amb les vivendes com habitatges turístics. La majoria dels propietaris que volen llogar les 

seves vivendes a turistes acudeixen a l’ajuda de portals especialitzats. Un exemple és Airbnb, 

que actua com intermediari entre els turistes i els propietaris. 

  

Durant la darrera dècada, arran de la crisis s’ha donat un fort creixement del lloguer 

d’habitatges residencials. Aquesta comercialització s’ha concebut com una alternativa per 

pal·liar les conseqüències de la crisis, com la davallada de les rendes salarials, i la 

paralització de compra venda de vivendes. En aquest àmbit els protagonistes d’aquesta 

activitat actual es reparteix entre un gran percentatge de la població que presenta més d’una 

propietat, i amb major importància grups immobiliaris i bancs que lloguen els habitatges 

com a solució a la nul·la activitat de compra – venda (Pallicer, 2016). 

 

També hi ha que destacar que aquesta situació s’ha vist afavorida per diverses legislacions 

que han contribuït a una explotació clara del terreny. A partir de les legislatura de Gabriel 

company és legalitza la parcel·lació de terrenys dins espais naturals, i amb la llei d’ordenació 

i ús del sòl, i la llei agrària es legalitzen xalets amb il·legalitats, per potenciar l’ús turístic en 

les explotacions rurals. (Blàzquez, M i Canals, J. (2015), Què suposa l’ús turístic 

d’habitatges?, totincols, Mallorca estiu 2015, p. 3). 
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Tot aquest context a dut a terme una sèrie de conseqüències: 

 

L’aparició de conflictes entre postures polítiques i empresaris. Ja que per una banda aquest 

fet altera la competència d’allotjament turístic dels empresaris hotelers. En aquest àmbit el 

lobby de les cadenes hoteleres, Exceltur, ha estat l’autor d’un estudi on els resultats mostren 

que entre el 25 i 2l 44% dels turistes s’allotgen en habitatges i no en hotels (Blàzquez, i 

Canals,  2015). 

 

A més d’això, els hotelers són conscients de l’elevada activitat il·legal del comerç 

d’allotjament de pisos que es desenvolupa a partir de webs com Airbnb. Ja que així com 

estableix la llei 8/2012 del Turisme de les Illes Balears al seu article 52, només es poden 

comercialitzar amb tipologia d’habitatge unifamiliar aïllat (un habitatge per parcel·la) o 

aparellat (habitatges que es troben en una parcel·la sotmesa a règim de propietat horitzontal). 

I per tant, exclou els pisos d’edificis i plurifamniliars, I apartaments en edificis 

plurifamiliars. 

 

I per altra banda l’esquerra política recolza la nova modalitat fins a tal punt de voler regular i 

legalitzar aquesta forma d’explotació turística, ja que es situa en defensa de la classe mitjana 

propietària, i altres petites empreses que també en surten beneficiades (Blàzquez, i Canals,  

2015). 

 

Relacionat amb això, alguns autors com Porges (2013) esmenta que la modalitat Airbnb pot 

tenir un efecte positiu sobre l'economia dels espais receptors en el sentit que la despesa 

turística estaria més ben repartida que no per exemple en el cas del model turístic hoteler. 

 

Una altra conseqüències que es desenvolupa a partir d’aquest sistema de comercialització 

d’habitatges residencials es l’augment descontrolat del preu del lloguer, que poden ser 3 0 4 

vegades més elevat que un lloguer convencional de llarg termini. El que fa que Airbnb formi 

part de la desregularització urbanística contribuint a la sobreexplotació turística (Arias, 

2015). 

 

Al Mapa 5 i 6 es pot veure com a l’any 2015 els habitatges i estades turístiques amb us 

d’allotjament turístic ja han massificat gran part del territori, encara que els habitatges oferts 

per Airbnb ha agafat un gran protagonisme en aquest estadi.  

 

D’aquesta manera, s’observa en la badia i zona interior de Pollença la concentració màxima 

del nombre d’habitatges turístics, i en segon lloc en la franja nordest-sudest de l’illa. Per altra 

banda, els habitatges gestionats per Airbnb també destaquen en les badies septentrionals de 

Pollença i Alcúdia, encara que en menor mesura, i en major mesura a l’interior de l’illa, i en 

les àrees costaneres, sobre tot en el territori de Palma. En aquest mapa també és notòria la 

influència de les autopistes principals de l’illa, sobre tot al mapa 6. On s’observa clarament 

com la taca de densitat s’expandeix al llarg del perímetre de les autopistes. 
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Mapa 5 i 6: 

 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir del catàlegs de la Conselleria de Turisme. 
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Com s’observa al Mapa 7, es mostra clarament les àrees dominades per habitatges turístics 

reglats en relació a les àrees dominades per habitatges turístics oferts per Airbnb. A simple 

vista s’observa que les àrees més destacades per habitatges oferts per Airbnb són: les zones 

costaneres com el port de Pollença, i la Badia de Palma (des de Calvià fins s’Arenal de 

Llucmajor), alguns pobles amb certes característiques peculiars (qualitat paisatgística, elevat 

nombre d’estrangers residents, etc), com per exemple Deià, Sóller, Santanyi i Pollença, la 

zona del corredor Inca-Alcúdia, però amb major mesura a l’interior de la ciutat de Palma, 

degut a que la major part de l’oferta correspon a pisos i per tant és il·legal. 

 

En aquest cas és important remarcar que segons la base de dades d'Inside Airbnb, a Mallorca 

hi ha un total de 11271 habitatges gestionats per Airbnb, i d’aquest total el 22,41% es 

concentren al municipi de Palma amb 2526 habitatges. 

 

 Mapa 7:  

 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir del catàlegs de la Conselleria de Turisme 

 

 
De manera paral·lela al fort creixement d’oferta de lloguer il·legal a Palma, també creix el 

conflicte que genera amb aquesta situació entre l’oferta reglada d’hotels. Actualment els 

hotelers ja han denunciat a 50 webs de lloguer mitjançant un escrit dirigit a la Conselleria de 

Turisme de les Illes Balears, i a més d’això, al conflicte es suma les intencions de regular 

aquesta activitat il·legal per part dels partits politics d’esquerres. 

 

En defensa dels hotelers, el Lobby turístic Exceltur, reclama la falta d’inspectors per 

controlar aquesta situació,  i recolza l’oferta d’allotjament turístic reglat per donar 

allotjament a aquets turistes amb l’excusa de generar més llocs de feina. A més d’això ha 

realitzat un estudi on es mostra que l’oferta de pisos en webs com Airbnb s’ha quintuplicat 

front a les places reglades (23119 places ofertes mitjançant webs de lloguer front 4566 
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places legals). On el 84% del total de les places de pisos a Palma són ofertes mitjançant 

pàgines web d’aquest tipus (Sáenz, 2015). 

 

A diferència de les places ofertes per Airbnb, els habitatges turístics reglats es situen 

majoritàriament a la franja nordest-sudest de l’illa (Artà – Ses Salines), i encara més destacat 

a la badia i interior de Pollença acollint el 80% del mercat dels habitatges turístics. 

 

Una normativa que recolzar la regulació dels nous habitatges turístics al municipi de 

Pollença i en general de tot l’illa des d’abans del inici de la crisis d’aquest estudi va ser el 

decret llei de l’any 2005, on es donava un termini de sis mesos per presentar tota la 

documentació necessària per a tramitar la regulació dels nous habitatges turístics. El resultat 

va ser  2.265 nous expedients (PROINBA, 2008) 

 

Actualment el creixement dels habitatges turístics a Pollença resulta insuficient per cobrir la 

demanda que s’ha donat als darrers anys de crisi, ja que cada any arriba un major nombre de 

població el que genera una major dificultat per trobar un habitatge lliure, i a més destaquen 

un preus de lloguer elevats degut a l’especulació inmobiliaria turística (Ballesteros, 2016). 

 

Per acabar, aquest sistema d’allotjament turístic es concep com una nova fórmula per treure 

un rendiment econòmic als habitatges construïts i que no només poden resultar avantatjosos 

pels clients (llogar entre un grup de persones un habitatge pot resultar més barat que una 

habitació d'hotel, però no necessàriament), sinó que també resulten molt interessants pels 

propietaris que en la majoria de casos no paguen impostos en relació a aquesta activitat 

mercantil (Guttentag , 2015). 
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6. Conclusions 

 

En la darrera etapa del capitalisme s’observa una forta relació entre la indústria turística i els 

cicles alcistes econòmics i de crisis, comprès dins el context de la globalització neoliberal. 

Seguint dins aquest àmbit  i fent referència al cas d’estudi en concret, al darrer període  alcista 

econòmic que es dóna a l’illa de Mallorca (Context bombolla immobiliària) l’administració 

pública va intentat frenar la construcció descontrolada d’oferta turística i altres projectes a partir 

de polítiques de contenció del creixement (Rullan, 2011).  

 

Actualment, durant el període de crisi les mesures polítiques i territorial desenvolupades pels 

poders públics han adoptat una postura totalment diferents a la situació anterior. D’aquesta 

manera les noves estratègies dutes a terme per pal·liar la crisi s’han centrat en la reconversió de 

l’oferta d’allotjament turístic, que en gran part  han afavorit als projectes del sector privat. 

 

Relacionat amb aquest context i la conseqüent influencia que aquesta situació de crisi atribueix a 

l’oferta d’allotjament turístic, els SIG han acollit una gran importància dins aquest estudi, ja que a 

partir de l’aplicació SIG s’ha pogut realitzar un anàlisi vers la distribució dels canvis (nombre de 

places i categoria) sobre l’oferta d’allotjament turístic, i la relació espacial entre les zones 

turístiques. 

 

Arrel d’això, els resultats obtinguts mostren com malgrat la situació de crisi a obligat a donar de 

baixa a un major nombre d’establiments turístics que no d’alta, s’ha donat un augment en nombre 

de places totals i una millora en la categoria dels establiments. Els canvis més notoris s’han donat 

cap a les zones litorals de l’illa més que a l’interior, ja que els espais turístics madurs són els que 

reuneixen el major nombre d’oferta turística i a més presenten un major deteriorament i necessitat 

urgent de reconstrucció. Encara que a l’interior de l’illa es viu un fort creixement dels habitatges 

turístics, entre ells habitatges turístics il·legals que actualment presenten una gran influència en la 

competència d’oferta d’allotjament turístic de l’illa. 

 

Per acabar, es important esmentar que de manera paral·lela hi ha conseqüència de les mesures 

polítiques aplicades durant l’any 2010 i 2015 s’han donat a conèixer dos processos  que 

actualment han agafat molta importància dins la indústria turística de l’illa. per una banda, el 

canvi d’ús dels establiments turístics i la introducció d’aquets  dins el sector immobiliari, on les 

inversions privades han agafat un fort protagonisme dins el circuit secundari d’acumulació de 

capital. i per altra banda l’elevat creixement dels habitatges turístics llogats mitjançant el servei 

de pàgines web com Airbnb, molt d’ells il·legals ja que es lloguen vivendes i pisos que no estan 

regulats per la llei actual. Relacionat amb aquest cas, hi ha que destacar el centre de la ciutat de 

Palma com l’àrea geogràfica de l’illa que concentra un major nombre de pisos il·legals degut al 

gran nombre de pisos que hi destaquen i també per la  influència de la proximitat de l’àrea 

turística que conforma tota la Platja de Palma. 
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