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 AG  Agroturisme 

 HR  Hotel rural 

 TI  Turisme d’interior 

 TR  Turisme rural 

 ETR  Establiment de turisme rural 

 Ua  Unitat d’allotjament 

 IIBB  Illes Balears 

 TEAT  Tècnic d’empreses i activitats turístiques 

 LRJPAC Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

                              administracions públiques i el procediment administratiu comú.

  

 CIM  Consell insular de Mallorca 

 CIME  Consell insular de Menorca 

 CIEF  Consell insular d’Eivissa i Formentera 

 CR  Central de reserves 

 TA   Temporada alta   

 TB   Temporada baixa  

 TO /TTOO Tour operador /s 

 AV / AAVV Agència / es de viatges 

 GDS  Sistema global de distribució (global distribution system) 

 BOE  Butlletí oficial de l’estat 

 BOCAIB Butlletí oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears 

 BOIB1  Butlletí oficial de les Illes Balears. 

 LGT  Llei general turística de les Illes Balears. 

 CA /CCAA Comunitat / -s autònoma / es 

 IET  Institut d’estudis turístics (Secretaria general de turisme) 

UE  Unió Europea 

OMT  Organització Mundial del Turisme 

PICTE  Plan integral de calidad del turismo español (2000 – 2006) 

POOT  Pla d’ordenació de l’oferta turística 

 MP    Mitja pensió 

 PC  Pensió completa 

 CITTIB Centre d’investigació i de tecnologies turístiques de les IIBB 

 INESTUR Institut d’estratègia turística 
 
 

                                                
1 La LO 3/1999, de 8 de gener, que reforma l’EAIB, estableix que la denominació de la Comunitat 
autònoma és Illes Balears (art. 1.2 EAIB), i així el BOCAIB pasa a ser el BOIB.   
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SUMARI 
 
 

El turisme rural ha experimentat un desenvolupament molt important a les Illes 

Balears en els darrers anys. Aquest tipus de turisme respon a diversos factors com 

són l’augment i diversificació de les rendes econòmiques en las zones rurals en 

declivi; la necessitat de diversificar l’oferta turística basada en la creació de nous 

productes turístics – que complementin al model tradicional de sol i platja 

majoritari - per a augmentar la qualitat de la destinació; la diversificació de l’oferta 

turística com a resposta a una variació en els gustos i comportaments de la 

demanda, amb l’aparició d’una nova demanda constituïda per persones que 

cerquen espais oberts on gaudir d’activitats lúdiques, esportives i culturals, amb 

interès pel patrimoni històric i natural; la millora de les infraestructures i de les 

instal·lacions; la conservació i rehabilitació del patrimoni històric; el recolzament de 

les administracions públiques a aquests sector mitjançant ajudes i subvencions, etc. 

El turisme en el medi rural permet donar valor al patrimoni turístic, revitalitzar 

els costums, tradicions populars i festes, fomentar la difusió de l’artesania i la 

gastronomia popular, entre d’altres. També té especial cura de la preservació i 

potenciació del medi ambient natural, al mateix temps que es promou la 

restauració de l’important patrimoni històric, artístic i cultural, en el context de les 

teories del desenvolupament sostenible.  

Aquesta investigació pretén analitzar la situació del turisme en l’espai rural a les 

Illes Balears i la seva evolució, i s’estudia per primera vegada l’oferta i demanda del 

turisme en el medi rural actuals a les Balears, en el seu conjunt i detallant per illes. 

Tot això centrat en les estratègies de desenvolupament turístic i econòmic en el 

medi rural, des de la perspectiva del màrqueting. 

A part de la informació proporcionada per les diferents administracions, així com 

de la bibliografia consultada, també s’ha dissenyat una enquesta destinada a 

propietaris / gestors d’establiments de turisme rural i una altra a turistes allotjats 

en ells, i s’ha complementat amb un test realitzat per un observador extern 

encaminat a recollir dades de l’establiment (ubicació i accessos, tipus de 

construcció, disseny interior, i altres). I endemés s’ha fet un examen de les 

dimensions subjacents en les opinions dels propietaris d’allotjaments rurals, de 

professionals i d’experts en la matèria. 

A més a més es realitza una anàlisi DAFO del turisme rural a les Balears, 

establint les especificacions particulars de cada illa, per poder determinar les 

limitacions i les potencialitats del producte turístic turisme rural de les Illes Balears. 
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FIGURA 1. Síntesi del procés metodològic general i de l’estructuració seqüencial 
 de la investigació. 
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I. INTRODUCCIÓ 
 

 

El turisme constitueix, segons l’OMT, la major indústria singular del món, amb un 

volum d’exportacions a escala mundial que supera qualsevol altre sector. I no cal dir 

que el negoci turístic té una importància fonamental per a l’economia de les Illes 

Balears, tant pel volum de negoci que genera, com pel gran nombre d’interrelacions 

que mantén amb la resta d’activitats econòmiques.  

En general, existeix acord entre els diferents autors al senyalar que, en els darrers 

anys es produeixen modificacions en les pautes de comportament socials, derivades 

de canvis en els valors i estils de vida predominants en les societats desenvolupades, 

que es mantindran i fins i tot s’incrementaran en els propers anys2. Algunes d’elles 

són: 

 El creixement de les economies occidentals que permet una consolidació dels 

nivells de benestar assolits. 

 L’increment del temps d’oci disponible. 

 La progressiva reducció de l’edat de jubilació a conseqüència dels ajustos 

industrials i manteniment de similars nivells de renda disponible. 

 La generalització de l’educació i l’increment del nivell d’aquesta. 

 Un interès creixent pel contacte amb la naturalesa 

 La modificació de les escales de valors individuals en un sentit afavoridor dels 

viatges de plaer. 

 L’aparició de noves necessitats d’oci. 

 El fraccionament del període de vacances, etc. 

Aquests factors donen lloc a cavis en el món turístic que es caracteritza per dos 

elements: 

a) Una tendència a la saturació de determinades zones turístiques, especialment 

les més tradicionals. 

b) Una tendència al creixement de la demanda turística degut tant a l’augment 

constant del nivell de vida d’europeus i no europeus com a l’increment i 

diversificació dels dies de vacances. 

 

                                                
2 Les característiques que es citen constitueixen una recopilació i adaptació de les establertes per VALLS, JF. 
(1996): Las claves del mercado turístico. Deusto. Bilbao, pàgs. 65-68; POON, A. (1993): Tourism, 
technology and competitive strategies. Cab International. Oxon, en MONTANER MONTEJANO, J. (1996): 
Psicosociología del turismo. Síntesis. Madrid, p. 164; SANTOS ARREBOLA, JL. (1992): Las nuevas 
tendencias de los consumidores-turistas. Estudios sobre consumo, núm. 23, pàgs. 29-35: AGUILÓ, E., 
(1996): Evolución y expectativas de la actividad turística, en PEDREÑO, A. (dir.) i MONFORT, V. (coord.) 
(1996): Introducción a la economía del turismo en España. Ed. Civitas. Madrid, pàgs. 54 i ss.; i altres 
autors. 
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Es a dir, no tan sols es produeix un increment en les xifres de viatgers sinó que es 

demanda un turisme diferent, i això dona lloc al que pot anomenar com els nous 

desenvolupaments turístics o els nous productes turístics (ESTEBAN 1996). 

L’OMT afirma que els canvis produïts en l’activitat turística, donaran lloc a l’aparició 

de noves tendències que tindran com a conseqüència la substitució dels destins i 

activitats pròpies del turisme de masses per altres que s’adaptin millor a les noves 

característiques de la demanda. És aquí on s’ubica al turisme en el medi rural i les 

seves possibilitats de creixement. 

El turisme rural és una de les modalitats turístiques que ha sofert major augment, 

tan des del punt de vista de la demanda com del de l’oferta, en els darrers anys3. 

El desenvolupament del turisme rural fomentat des de l’estat –amb regulacions 

especials i subvencions econòmiques pel seu desenvolupament- o des d’organitzacions 

internacionals com l’OMT o la UE, amb programes i ajudes pel desenvolupament de 

zones més desfavorides, preferentment en zones rurals amb possibilitats turístiques, 

comporta també el desenvolupament d’un tipus d’allotjament d’acord amb el paisatge 

rural - s’utilitza una edificació existent, la qual s’adapta o transforma per a albergar a 

una població vacacional -. 

Les Illes Balears són un clar exemple de comunitat autònoma que s’ha bolcat en el 

negoci turístic –es parla fins i tot de monocultiu turístic -. A mitjans dels anys 

cinquanta l’economia balear depenia bàsicament d’un sector primari i d’un sector 

industrial que entre els dos presentaven més del 70% de la producció. El sector 

serveis representava llavors tan sols devers el 25% de la riquesa de les Balears. A 

principis dels anys seixanta, i amb l’impuls d’un floreixent negoci turístic, el sector 

serveis va començar a adquirir més i més importància a costa dels altres sectors. En 

l’actualitat la terciarització del sistema econòmic és un fet patent: els serveis originen 

més del 80% de tota la producció anual de les illes, mentre que la presència del sector 

primari és pràcticament testimonial.4  

El turisme rural en la Comunitat balear està basat principalment en els següents 

factors5: 

 L’augment i diversificació de les rendes econòmiques en las zones rurals en 

declivi.  

 La necessitat de diversificar l’oferta turística basada en la creació de nous 

productes turístics – que complementin al model tradicional de sol i platja 

majoritari - per a augmentar la qualitat de la destinació; i la diversificació de 

                                                
3 Justificat per les dades que s’exposen més endavant. 
4 És important recordar que a més a més dels ingressos generats pels visitants a les Illes, s’ha de tenir en 
compte l’efecte multiplicador del turisme sobre l’economia. L’efecte multiplicador, que per al cas d’Espanya 
en conjunt s’estima devers l’1,6, per a Balears representa un valor proper a 2. 
5 Segons estableix l’exposició de motius de la primera regulació balear del turisme en el medi rural (Decret 
30/1991, de 4 d’abril), coincident amb la Decisió de la Comisió de les Comunitats Europees (90/582/CEE) 
de 6 de juny. 
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l’oferta turística com a resposta a una variació en els gustos i comportaments 

de la demanda, amb l’aparició d’una nova demanda constituïda per persones 

que cerquen espais oberts on gaudir d’activitats lúdiques, esportives i culturals, 

amb interès pel patrimoni històric i natural. 

 La millora de les infrastructures i de les instal·lacions, i la conservació i 

rehabilitació del patrimoni històric. 

 El recolzament de les administracions públiques a aquests sector mitjançant 

ajudes i subvencions. 

 

Un cop feta aquesta succinta introducció al tema es passa a realitzar l’ANÀLISI 

ESTRATÈGICA DEL TURISME EN EL MEDI RURAL A LES ILLES BALEARS. 
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II. PROBLEMA A INVESTIGAR  
 
 

Tota investigació parteix de l’interès de solucionar o trobar resposta a un 

problema, o del desig d’avançar en el coneixement d’algun tema.   
 
 

1. ELECCIÓ DEL TEMA 

L’espai rural compta amb importants i variats recursos naturals i socioculturals 

infrautilitzats, que el converteixen en una reserva d’espai d’oci, i amb capacitat per a 

captar turisme de qualitat, tant d’àmbit nacional com internacional (SALVÀ 1998). 

El turisme rural suposa una alternativa per al desenvolupament de zones agrícoles 

tradicionalment oblidades, i així es poden aprofitar els recursos propis de la zona, 

promoure el treball dels seus habitants, activar l’economia local i rehabilitar les 

edificacions tradicionals existents (BLANQUER, 1999 i PÉREZ, 2001). 

El turisme rural compatibilitza l’estada en aquests tipus d’allotjaments amb 

activitats agrícoles o del camp, i amb una sèrie d’activitats culturals, recreatives i 

esportives en contacte amb la naturalesa. 

No existeix al territori espanyol una normativa nacional que reguli el turisme rural, 

ja que totes les comunitats autònomes tenen assumides les competències en turisme. 

És per això que no hi ha una homogeneïtat d’establiments turístics en el medi rural, i 

les tipologies són molt diferents segons es tracti d’una o altra comunitat. La dispersió 

en els tipus d’allotjaments és molt important i fa que existeixin distintes 

denominacions per a productes similars o fins i tot denominacions similars per a 

productes distints6.   

El desenvolupament del turisme rural a Balears és relativament recent i pot situar-

se a mitjans de la dècada dels 90, època d’explosió d’aquesta modalitat turística en el 

medi rural. A les Illes Balears, com establiments de turisme en el medi rural, la 

legislació de la comunitat autònoma7, actualment, distingeix les modalitats d’hotel 

rural, agroturisme i turisme d’interior.8 

No obstant això, es troben altres figures d’allotjament9 en l’espai rural, però que 

no seran objecte d’aquest estudi, atesa la seva naturalesa i particularitats, que no 

                                                
6 Consultada la normativa autonòmica vigent que regula el turisme rural de tot el territori espanyol. 
7 Decret 62/1995, de 2 de juny, pel qual es regula la prestació de serveis turístics en el medi rural; Ordre 
del conseller de turisme, de 13 d'octubre de 1.995 per la qual es desenvolupa el Decret 62/95; i Llei 
2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears. 
8 El Decret 62/1995 (arts. 1, 2 i 4) especifica un altre tipus de servei: altres ofertes complementàries, que 
són tots aquells serveis turístics o de caràcter general que es consideren atracció turística per a l’esplai, 
entreteniment o manutenció –desenvolupat per l’O. de 13.10.95 (arts. 5, 8 i 26)-. No obstant això, i atès 
que no es tracta, en molts de casos, de vertaders establiments,  i que no són en cap cas d’allotjament, no 
seran objecte d’aquest estudi. 
9 Les altres figures d’allotjament que es donen a l’espai rural, a les Illes Balears són: habitatges turístics de 
vacances, estades turístiques a habitatges, campaments de turisme (càmpings) i hotels en sòl rústic.  
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tenen res a veure amb la vertadera essència del turisme en el medi rural. Tot i que, a 

la resta de l’Estat espanyol, figures com les casas rurales siguin semblants als 

habitatges turístics de vacances, i siguin considerades ETR. 

 

 

    2. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI 

Les raons que impulsen la investigació són, en primer lloc el creixement 

espectacular que ha sofert l’oferta, i demanda, d’establiments turístics en el medi 

rural10. S’ha convertit en pocs anys en una tipologia de turisme específica i diferencial 

dins de l’oferta existent. 

Es tenen a les Illes Balears una sèrie d’atractius únics com són la varietat de 

paisatges, l’arquitectura i les construccions tradicionals, els productes autòctons, la 

gastronomia illenca, la cultura popular, les fires i mercats, ... i s’han d’aprofitar tots 

aquests recursos, per aconseguir una oferta atractiva, diversificada i de qualitat 

(AGUILÒ, A. 2005). 

En segon lloc, s’observa un desconeixement d’aquest turisme i una manca 

d’estudis profunds i investigacions d’ell. Per això, es vol realitzar una diagnosi de la 

situació actual de l’oferta de turisme rural a les Balears i comparar-la amb l’oferta 

espanyola. Es tracta també d’estudiar quina estratègia utilitzen els establiments 

rurals, a nivell global, d’acord amb les característiques dels allotjaments i la zona. I 

per altra banda, també, analitzar la demanda de turisme rural.  

Amb aquest estudi es pretén mostrar una important i útil informació basada en un 

estudi científic de l’activitat empresarial i comercial, del turisme en el medi rural de les 

Illes Balears, a més de les diverses experiències tècniques personals, i els 

coneixements teòrics, de diferents branques acadèmiques.  

A més a més, sembla que podria ser el primer estudi que es realitzi, des de les 

vessants de l’oferta i la demanda, del turisme rural de les Balears, que també 

discrimini per illes, no sols en el seu conjunt. És pretén, per tant, aportar unes dades 

actuals d’oferta i demanda de caràcter general, que també puguin ser una eina de 

recolzament  per a investigacions posteriors. 

 

 

3. OBJECTIUS  

Una investigació es duu a terme per a esbrinar alguna cosa, resoldre algun dubte o 

respondre a alguna pregunta. En aquest cas l’objectiu s’articula en torn a un 

determinat fenomen, el turisme en el medi rural, del qual es vol conèixer les causes 

del seu comportament, i esbrinar quins són els factors que incideixen en ell. 

                                                
10 INE – Cifras Turismo rural i dades de la Conselleria de turisme, dels Consells Insulars de Menorca i 
d’Eivissa i Formentera. 
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Es tenen com a objectius generals analitzar la situació del turisme a l’espai rural 

a les Illes Balears, estudiar l’oferta i la demanda actuals, centrada en les estratègies 

de desenvolupament turístic i econòmic en el medi rural, des de la perspectiva del 

màrqueting. 

 

A continuació es detallen els objectius particulars de la investigació:  

1. Analitzar les principals característiques del turisme rural a España, el seu 

desenvolupament i les tendències actuals. 

2. Establir els trets generals de la situació del turisme rural analitzant el 

fenomen per comunitats autònomes. 

3. Realitzar  un estudi complet i exhaustiu del turisme rural a les Illes Balears: 

a) Efectuar una diagnosi de la situació actual de l’oferta (tipologia 

d’allotjaments, inventari i característiques dels establiments, serveis que 

ofereixen, etc.).  

 Estudiar les diferents tipologies dels establiments d’allotjament 

existents a les Illes, tenint en compte l’equipament i els atributs 

generals d’aquests. 

 Analitzar les polítiques i estratègies comercials més comuns en 

aquest subsector de l’oferta turística en relació a les altres 

variables del màrqueting mix (distribució, promoció, polítiques de 

preus...) i contrastar l’existència d’hipotètiques diferències en 

funció de distints paràmetres: tipus de clientela,  

 tipus d’establiment, ubicació de l’establiment, etc. 

b) Analitzar la situació actual de la demanda del turisme rural a les Balears  

 Identificar els principals mercats d’origen de turisme rural cap a 

cadascuna de les illes, i determinar els principals destins 

competidors. 

 Identificar quines són les principals motivacions dels turistes en 

el medi rural a les Illes Balears, diferenciant entre motivacions 

push i pull. Determinar també quin és el seu grau de satisfacció. 

 respecte a cada un d’aquests elements motivadors, així com el 

seu grau de satisfacció global amb la visita. 

 Determinar altres aspectes importants del seu comportament de 

compra (fonts d’informació més emprades, lloc de compra, nivell 

de despesa...) i del seu comportament durant la seva estada 

vacacional. 

 Determinar el perfil del turista en el medi rural a les Illes Balears 

i establir comparatives amb altres comunitats autònomes 

espanyoles. 
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 Efectuar una anàlisi de segmentació en funció de distintes 

variables. 

 Tractar d’establir tipologies de demanda entre els turistes del 

medi rural a les Illes Balears. 

 Identificar quins són els ‘factors clau d’èxit’ per garantir la 

satisfacció dels visitants durant la seva estada, tractant de 

determinar si aquests factors varien en funció dels distints 

segments o tipologies de turistes identificades. 

 Determinar, si és possible, quins factors poden incrementar 

l’atractiu de l’oferta de turisme en el medi rural a les Illes Balears 

i com podria incrementar-se la rendibilitat del sector, en termes 

privats i socials. 

4. Reflectir les dimensions subjacents en les opinions dels propietaris 

d’allotjaments rurals, professionals i d’experts en la matèria, sobre aspectes 

del turisme rural. 

5. Efectuar una anàlisi DAFO del turisme rural a les Illes Balears, fent referència 

a les distintes particularitats de cada Illa. 

L’estudi combina metodologia qualitativa i quantitativa, amb l’objectiu d’arreplegar 

el màxim d’informació que permeti explicar la situació d’aquesta activitat turística. I 

d’aquesta manera, amb l’anàlisi i comprensió de la realitat actual, es podran establir 

previsions futures i, fins i tot, serà possible generar valor afegit al turisme rural balear 

per a que es diferencií dels seus competidors. 

 

 

4. ASPECTES METODOLÒGICS 

Per a la realització d’aquesta investigació es recullen dades primàries i 

secundàries. 

Es comença l’estudi mitjançant l’obtenció de dades secundàries (informació ja 

existent), analitzant fonts bibliogràfiques (publicacions, llibres, manuals, fullets, guies, 

articles, estudis...).  

La informació primària, recollida de dades de forma directa de la realitat, és més 

complexa, i l’estructurarem en dues etapes: 

I. Realització del treball de camp d’aquesta investigació: 

1. Obtenció d’informació d’associacions, administracions públiques, etc. 

2. Realització de visites als establiments, d’allotjament, de turisme en el medi 

rural de les Illes Balears, generalment d’acord amb una cita prèvia amb el 

propietari o responsable.  Aquesta fase consta de tres parts: 
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a) Realització d’una enquesta (qüestionari) als empresaris dels 

establiments. 

b) Realització d’una enquesta (qüestionari) als clients allotjats en aquests 

establiments  

c) Complimentar un breu test, per part  de l’enquestador, després de 

cada visita, per a obtenir informació de la situació / percepció global de 

l’establiment, a fi de fer una valoració crítica per part d’un observador 

extern, d’acord amb unes característiques establertes. 

3. Entrevistes personals realitzades a professionals i experts en els diferents 

temes relacionats amb el turisme en el medi rural 

 

II. Anàlisi de les dades mitjançant tècniques estadístiques que s’empraran per a  

l’obtenció de resultats generals i més concrets, de la investigació. 

 

 

5. ESTRUCTURACIÓ DE LA INVESTIGACIÓ 

El treball d’investigació s’estructura en 8 capítols: 

El primer capítol és introductori. 

En el segon capítol es detalla el problema a investigar: elecció del tema,  

justificació de l’estudi, objectius perseguits, metodologia a seguir, i es fa una 

estructuració de la investigació. 

El tercer capítol analitza el marc de referència: revisió de la literatura, marc 

teòric i delimitació conceptual del turisme rural. 

 

El quart capítol fa referència als aspectes metodològics de la investigació:  

disseny de la investigació (hipòtesis de treball,  tipus de disseny de la investigació, 

fases de la investigació; definició, classificació i mesura de les variables; disseny, 

grandària i selecció de la mostra; i recollida de dades), tractament de les dades, 

anàlisi de les dades i justificació i contrastació dels resultats 

En el cinquè capítol es realitza una anàlisi general al turisme rural, i s’analitzen 

les característiques del turisme rural en la Unió Europea, en Espanya i a les Illes 

Balears. 

El sisè capítol es centra en l’anàlisi normativa del turisme rural a les illes Balears, 

i estableix les característiques generals, estudia la regulació d’aquesta activitat i 

analitza l’evolució de la capacitat d’allotjament en el medi rural. També es fa una 

anàlisi comparativa amb el turisme rural de l’estat espanyol. 
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El setè capítol és l’estudi empíric, en el qual s’analitza per una banda l’oferta de 

turisme rural a les Illes Balears i, concretament les 4 variables del màrqueting: el 

producte, el preu, la distribució i la promoció. I per l’altra, s’analitza la demanda de 

turisme rural a les Balears: perfil del turista, tipus de viatge i règim d’allotjament, 

durada de l’estada, forma de contractació, activitats complementàries realitzades, 

expectatives, fidelitat a la destinació, nombre de turistes i impacte econòmic, etc. A 

més a més, s’inclou una anàlisi DAFO del turisme rural balear.  

S’empren anàlisis estadístiques univariables, bivariables i multivariables. 

El vuitè capítol és el dels resultats generals: conclusions finals de l’estudi 

realitzat, comentaris i suggeriments per a la millora del turisme rural, abast i 

limitacions de l’estudi, i línies futures d’investigació. 

Per últim, la bibliografia i els annexes.  
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III. MARC DE REFERÈNCIA 

 

Aquest estudi, d’acord amb la informació recaptada, sembla que podria ser 

pioner en analitzar l’oferta i la demanda, del turisme rural de les Balears, per illes, 

no sols en el seu conjunt. És pretén, per tant, aportar unes dades d’oferta i 

demanda de caràcter general, i també particular, que puguin senyalar un camí de 

recolzament per a investigacions posteriors. 

En els apartats següents es comentaran els aspectes més destacats d’aquesta 

investigació, tan referits als procés de recollida d’informació, com a les principals 

conclusions obtingudes a l’analitzar les dades recopilades. 

El marc de la investigació mereix tenir-se en consideració per tres 

circumstàncies: 

 En primer lloc, la investigació ha de beneficiar-se de les anteriors 

aportacions científiques. Això implica la necessitat d’una àmplia previsió 

bibliogràfica que aclareixi l’actual estat de la qüestió, els estudis previs 

relacionats, així com les seves aportacions i llacunes, suggeriments i 

recomanacions, etc., que permeti comparar els conceptes, teories i 

hipòtesis emergents amb la literatura existent (EISENHART, 1989).  

 En segon lloc, la investigació ha de trobar el seu lloc en el marc teòric 

actual, el que significa identificar quin tipus d’aportació es pretén 

aconseguir. Amb això, resulta d’utilitat la doble classificació de 

contribucions presentada per SNOW i THOMAS (1994), segons el grau 

desenvolupament de la teoria (generació o contrast) i segons el propòsit 

(descripció, explicació o predicció). 

 En tercer lloc, si l’objectiu està plantejat en termes de recerca de factors 

que incideixin en un fenomen, el punt de partida de la investigació 

empírica serà un conjunt de variables estudiades en treballs precedents i 

que es presenten com a candidats a influir en el fenomen estudiat. Així si 

aquests elements cobren importància al llarg de la investigació, creixerà 

la base empírica de la teoria emergent. 

 
 

1. REVISIÓ DE LA LITERATURA 
 

Per tal d’obtenir tota aquella informació rellevant – referent al turisme i al 

turisme rural a España, i a les Balears en particular -, s’han consultat totes les fonts 

a l’abast que hagin realitzat alguna mena d’estudi sobre el tema: INE, IET, OMT, 

etc. 
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Els estudis específics sobre turisme rural a les Illes Balears pràcticament no 

existeixen. En la revisió bibliogràfica, només s’han pogut consultar:  

 Una publicació de la CAEB - Govern de les Illes Balears de l’any 2002, de 

67 pàgines, anomenada Agroturismo y turismo rural en Baleares, 

TUR, V. i GARAU, JB., que ofereix una visió general del turisme rural i una 

anàlisi de la demanda a les Balears. És un estudi en conjunt de les 

Balears –tot i que es troba més centrat en Mallorca -. 

 Un estudi promogut per l’Associació d’Agroturisme Balear (AAB), 

juntament amb el Centre d’Investigació i tecnologies turístiques de les 

Illes Balears (CITTIB), de 1999, que duu per títol Diagnosi de la 

situació actual de l’oferta turística en el medi rural de les Illes 

Balears, VILAIRE, T. (dir.), que té com a principal objectiu l’adquirir un 

coneixement de l’oferta turística d’aquell moment, en els seus aspectes 

més rellevants des d’una òptica de la possible implantació d’un sistema 

d’assegurament de qualitat, sota el PLAN MARCO DE COMPETITIVIDAD 

DEL TURISMO ESPAÑOL 1996-1999. A més a més, es realitzen algunes 

enquestes que informen sobre les principals característiques del client i de 

l’estada. 

 Un breu estudi realitzat per la Conselleria d’agricultura, comerç i 

indústria, que s’anomena Estudi sobre la qualitat de l’oferta de 

turisme rural, agroturisme, turisme d’interior i d’altres ofertes 

complementàries a les zones rurals de l’Objectiu 5b, NADAL, JJ. 

(dir.), de desembre de 1996. Aquest estudi té com a objectiu fonamental 

avaluar el grau de qualitat de l’oferta d’aquell moment en quan al nombre 

de serveis oferts, el tracte rebut i el nivell de satisfacció dels clientes.  

 

A més d’aquestes investigacions, a nivell turístic balear, es troben algunes 

altres referències com: 

 Unes comunicacions exposades en el Congreso de turismo rural y turismo 

activo, de 31 de març, 1 i 2 d’abril de 1994, a Àvila, sota el títol de El 

Turismo en el medio rural de las Baleares en el siglo XXI, 

elaborades per AGUILÓ, A.; MARTORELL, O. i ALCOVER, M (actes pàgs. 

457 – 470).  

 Altres articles curts o petites participacions en algunes publicacions, com, 

per exemple La comercialización de productos turísticos rurales 

(Associació d’agroturisme balear, III Jornadas Internacionales de Turismo 

Rural, 27-29 d’octubre de 1999, Estella / Navarra, pàgs. 44-46). 

 

 S’han consultat, a més a més, bases de dades on apareixien articles 

especialitzats que, tot i que mostressin experiències d’altres indrets, poguessin 
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estar relacionades amb la investigació, i es poden destacar els que a continuació es 

detallen que són un recull dels més genèrics o que afecten al territori espanyol en 

general: 

 Consuming the countryside: Marketing for ‘rural tourism’. ROBERTS, 

L.I  HALL, D.. Journal of Vacation Marketing vol. 10 núm. 3, juny 2004, pp.: 

253-263. Aquest paper aporta informació de les influències dels 

establiments de turisme rural rebudes de termes com natural, verd, eco,... 

que els posicionen com allotjaments de baix impacte, petita escala,... les 

activitats dels quals són una alternativa al turisme de masses tradicional. 

S’analitzen aquests establiments des de la perspectiva del màrqueting, i 

s’estableixen les característiques essencials d’aquest nínxol de mercat, fent 

diferencia entre les formes ‘pures’ del turisme rural, i l’anomenat turisme en 

àrees rurals. 

 Factors for success in rural tourism development. WILSON, S.; 

FESSENMAIE, DR.; FESENMAIER, J.; VAN ES, JC. Journal of travel Research 

vol. 40 núm. 2, novembre de 2001, pp.: 132-138. S’explica el 

desenvolupament econòmic de les zones rurals, els canvis produïts i les 

estratègies seguides pels emprenedors que han aprofitat les oportunitats de 

negoci fruit d’aquesta reconversió. Els resultats de diversos focus groups 

demostren clarament la importància de l’apropament de la comunitat local 

cap al desenvolupament turístic. 

 Does rural tourism benefit from agriculture?. FLEISCHER, A.; 

TCHETCHIK, A., Tourism Management 26 (2005), pp 493-501. Les empreses 

de turisme rural s’han desenvolupat a les àrees rurals com una alternativa a 

l’agricultura. La interrelació entre turisme i agricultura ha estat discutida per 

la literatura, però són aquestes interrelacions entre ambdues activitats 

positives i produeixen sempre beneficis per als agricultors?. 

 The moderating role of familiarity in rural tourism in Spain, 

HERNÁNDEZ, RM.  et. al., Tourism Management, vol. 28, issue 4, agost 

2007, pp. 951 - 964. Els autors examinen com les actituds dels turistes cap 

al turisme rural, com una nova forma de turisme, poden afectar a la qualitat 

i a la satisfacció que els turistes associen amb un servei específic. Les anàlisi 

confirmen els efectes positius de l’actitud cap al turisme rural en la qualitat 

percebuda pels turistes. 

 Re-conceptualising rural resources as countryside capital: The case 

of rural tourism. GARROD, B.; WORNELL, R., YOUELL, R.. Journal of Rural 

Studies 22 (2006), pp 117-128. Aquest article es centra en les avantatges 

d’adoptar un desenvolupament sostenible identificant unes polítiques 

adequades i uns plans estratègics adreçats als establiments de turisme 

rural.   
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 Profiling segments of tourists in rural aeras of South-Eastern Spain. 

MOLERA, L. i ALBALADEJO, IP. Tourism management núm. 28 (2007), pp. 

757 -767. L’objectiu d’aquest article és entendre millor la demanda 

d’aquesta mena de turisme a través d’una segmentació del mercat 

realitzada. S’han identificat cinc segments: quatre d’ells donen importància a 

la naturalesa, la tranquil·litat i la contaminació; i l’altre segment, el més 

petit, té com a única motivació la de passar el temps amb els amics.  

 Support for rural tourism. Does it make a difference?. FLEISCHER, A. i 

FELSENSTEIN, D.. Annals of Tourism Research, 2000, vol. 27, núm. 4, pp. 

1007-1024. La promoció del turisme a petita escala és percebuda com una 

adequada forma de desenvolupament econòmic per a les àrees rurals. No 

obstant això, el seu impacte és motiu de controvèrsia i no sempre obvi. 

L’estudi mostra una anàlisi empírica del suport públic cap a empreses 

turístiques a petita escala que realitzen activitats a una determinada zona.  

 Tourism, farming and diversification: An attitudinal study. SHARPLEY, 

R. i VASS, A.. Tourism Management, vol. 27, núm. 5, octubre 2006, pp. 

1006 -1016.  Tot i que el turisme en el medi rural té una llarga tradició a 

Europa, el seu creixement és bastant recent i aquest estudi mostra els 

problemes socio- econòmics que poden sorgir en general, i en particular en 

el  sector agrícola. Aquesta investigació mostra l’actitud de les famílies dels 

agricultors que han diversificat les seves activitats, incloent relacions amb el 

turisme.  

 Rural tourism in Spain. YAGÜE, RM. Annals of Tourism Research, vol. 29, 

núm. 4, 2002, pp. 1101-1110. Aquest estudi vol determinar els trets 

característics d’una nova classe turista, anomenada turista rural modern, i 

aplicar la proporció d’aquest mercat, mitjançant models economètrics, a una 

determinada regió espanyola. 

 Rural tourism in Spain: an analysis of recent evolution. CÁNOVES, G; 

VILLARINO, M. et. al, Geoforun 35 (2004), pp. 755 -769. Es vol analitzar 

l’evolució del turisme rural a España dins d’un context europeu. S’estudien 

els diferents models, i experiències, i es relaciona amb l’aplicació de 

polítiques europees. Es mostra també l’evolució dels productes i serveis 

turístics, a Espanya, com a diversificació del turisme de masses tradicional. 

L’anàlisi  subratlla la importància del rol de la dona, i les conseqüències de 

l’activitat per a l’economia de les àrees rurals. La finalitat és identificar 

diferències en el model d’evolució amb el d’altres països europeus, entenent 

les seves causes per poder formular recomanacions per a un 

desenvolupament futur.   

 Integrated rural tourism. A border case of study. SAXENA, G. i ILBERY, 

B.. Annals of Tourism Research (2008), vol. 35, núm. 1, pp. 233-254. 
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Aquest paper ofereix una recerca qualitativa sobre un turisme rural integrat i 

els seu context dins del desenvolupament rural a nivell europeu. També es 

teoritza en relació a diferents conceptes relatius al turisme rural.  

 Rural tourism demand by type of accommodation. ALBALADEJO, IP. i 

DÍAZ, MT. Tourism Management, vol. 26, núm. 6, desembre 2005, pp. 951 - 

959. Aquest article mostra la metodologia la qual permet la determinació del 

perfil del turista que correspon als diferents tipus d’acomodació a una certa 

destinació de turisme rural. Això s’aconsegueix mitjançant l’ús de dos 

mètodes estadístics (una anàlisi de correspondències seguit d’una anàlisi de 

grups) per a classificar els allotjaments en un nombre reduït de grups. Els 

models estimats determinen les característiques dels turistes que 

prefereixen optar per cada tipus d’establiment.  

 Tourism routes as a tool for the economic development of rural 

areas – vibrant hope or impossible dream?. BRIEDENHANN, J.; 

WICKENS, E. Tourism Management 25 (2004), pp. 71-79. S’elogia el 

desenvolupament turístic del medi rural com una panacea, com un augment 

de la viabilitat econòmica de les àrees marginals, un estímul de regeneració 

social i una millora de les condicions de vida de les comunitats rurals. 

Aquest article promou l’interrogant dels factors positius en front dels 

negatius del TR a una determinada àrea. També s’estableixen els possibles 

factors d’èxit d’aquesta activitat turística. 

 Management of Demand as a Tool in Sustainable Tourist Destination 

Development. KASTENHOLZ, E.. Journal of Sustainable Tourism, vol 12. 

núm. 5, 2005, pp. 388 – 408. Aquest paper suggereix un apropament al 

màrqueting com a instrument per al desenvolupament sostenible d’una 

destinació turística. Els esforços del màrqueting poden contribuir a una 

demanda turística més conscient amb el medi ambient. Un exemple d’això 

es mostra a partir d’una segmentació realitzada amb els beneficis prevists a 

una determinada àrea. 

 Motivation for agri-tourism entrepreneurship. MCGEHEE, NG.; 

KYUNGMI K. Journal of Travel Research, vol. 43, núm. 2, nov. 2004, pp. 161 

– 170. El propòsit d’aquest estudi és revelar les motivacions dels empresaris 

d’establiments de turisme rural  i si hi pot aplicar un possible marc teòric per 

aquestes motivacions. 

 Características diferenciales del producto turismo rural. GARCÍA 

HENCHE, B.. Cuadernos de turismo núm. 15 (2005), pp. 113-133. El present 

document mostra els components del turisme rural. Els recursos turístics 

són la matèria prima, a la qual s’han d’afegir els serveis. A més a més se li 

han d’afegir les activitats complementàries i les infraestructures. Segueix 

amb una visió del marketing turístic aplicat al turisme rural. El màrqueting 
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implica entendre què és allò que els consumidors desitgen i així crear 

productes per a satisfer les seves necessitats, a més a més de comercialitzar 

el producte correctament. 

 Turismo rural en España: Paisajes y usuarios, nuevos usos y nuevas 

visiones. CÁNOVES, G.; HERRERA, L. I VILLARINO, M.. Cuadernos de 

Turismo 2005, núm. 15, pp. 67-76. L’article presenta la situació del turisme 

rural a Espanya, amb especial incidència a Catalunya i Galícia. Es fa 

referència als nous usos de l’espai rural a partir de l’oci i el turisme, un 

aspecte que està canviant i diversificant les economies rurals. En aquest 

sentit es planteja com els nous usuaris i la població local perceben el seu 

patrimoni, els seus paisatges i els seus espais a partir de les noves mirades 

sobre el territori rural. 

 Turista rural frente a turista en alojamiento rural. ALBALADEJO, IP.; 

DÍAZ, MT., I MOLERA, L.. Estudios turísticos núm. 60 (2004), pp. 85-102. 

L’objectiu d’aquest treball és identificar, d'entre les turistes que trien el medi 

rural com a destinació de les seves vacances, aquells que tradicionalment a 

la literatura han estat anomenats turistes rurals. Per a aconseguir-ho es 

desenvolupa un mètode en dues fases, que permetrà la identificació de 

diferents tipologies  de turistes a l’entorn rural. En primer lloc, s'empra una 

combinació d’anàlisi factorial i cluster; i en segon lloc mitjançant l’estimació 

d’un model logit multinomial. 

 El turismo rural-cultural: un modelo de gestión del marketing 

turístico a nivel local basado en la medida de la imagen del destino. 

ROYO, M.; SERAROLS, C. Cuadernos de turismo, núm. 16 (2005), pp. 197-

222. Es proposa una conceptualització i definició del que s’entén per turisme 

a destins rurals-culturals, una proposta del conjunt de variables 

conformadores de la imatge d’aquests destins, i les característiques i perfil 

d’aquesta activitat. La investigació empírica realitzada, de naturalesa 

qualitativa i quantitativa, presenta com a principals resultats la identificació 

del conjunt de components cognitivo-afectius corformadors de la imatge, 

una alta consistència interna i correlació d’aquestes amb la imatge de la 

destinació una descripció de les principals característiques d’aquesta 

activitat. 

 

    Tot i que també es té constància d’altres investigacions sobre turisme rural a 

nivell nacional, o d’oferta o demanda de turisme en el medi rural en una 

determinada zona o regió, no es té coneixement de que existeixi actualment cap 

estudi profund de l’oferta i demanda de turisme en el medi rural, en conjunt, com 

el que es farà de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
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2. MARC TEÒRIC 

Es fa una revisió de la literatura considerant els estudis realitzats més rellevants 

i s’estableix un marc teòric, amb el qual es vol realitzar una síntesi del context 

general en el qual s’ubica el tema de la proposta, estat actual del coneixement del 

problema, i buits que existeixen.   

El turisme constitueix un component cada cop més important de la qualitat de 

vida de les societats urbanes que, quan han assolit un determinat nivell de 

desenvolupament, permeten a una gran part de la població a disposar d’un volum 

d’estalvi suficient per a dedicar-lo a satisfer aquesta forma d’utilització del temps 

d’oci. 

En els últims vint anys, les àrees rurals espanyoles s’han convertit en una 

apreciada destinació dins del panorama turística nacional. D’acord amb l’Instituto 

Nacional de Estadística, les taxes de variació anuals per al nombre de pernoctacions 

en allotjaments rurals han estat del 12,12% i del 9,05% en 2001-2002 i 2002-

2003, respectivament, en front a incrementes molt més petits o fins i tot 

disminucions per a altres tipus d’allotjaments. Dades similars poden observar-se en 

quan a les places ofertades. Aquestes xifres posen de manifest un fort creixement 

de l’oferta i un ferm interès de la demanda per passar part de les seves vacances 

en allotjaments rurals. 

Gràcies al desenvolupament econòmic i a la consolidació d’una amplia classe 

mitjana en les societats occidentals, el turisme, en la seva vessant més purament 

econòmica, ha deixat de ser una activitat selectiva i minoritària reservada a una 

petita classe adinerada, per a convertir-se en un fenomen de masses i un factor 

creixent de transferència  de rendes d’uns països a altres i d’unes regions a altres 

dins d’un mateix país. Però el turisme, lluny de ser una activitat merament 

econòmica, basada en la explotació de la demanda d’oci, destaca, molt al contrari, 

per la multiplicitat d’implicacions que genera i la diversitat de vessants des de les 

quals pot atendre’s. Des d’una perspectiva més qualitativa, el turisme constitueix 

un factor d’enriquiment personal i social, gràcies a l’intercanvi cultural, al 

coneixement de cultures i mode de vida diferents, que li han propiciat el qualificatiu 

d’indústria de la pau o indústria dels forasters. 

 L’elecció del medi rural com a destinació vacacional és la primera condició per a 

la definició de la tipologia de turisme rural però no l’única (FUENTES GARCÍA, 1995; 

LANE, 1994). Continuant amb LANE (1994), el turisme rural en la seva forma més 

pura, a més de localitzar-se en àrees rurals, es distingeix per basar-se en activitats 

i empreses tradicionals i de petita escala, en espais oberts i en contacte amb la 

naturalesa, es relatiu a petites construccions i a ambients rurals, i compta amb les 

qualitats tradicionals del camp i el contacte amb les famílies locals.        
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Tradicionalment, un turista rural se ha definit com a tal perquè entre les seves 

principals motivacions es troben el contacte amb la naturalesa, la qualitat 

mediambiental i la recerca d’allò que és autèntic (FUENTES GARCÍA, 1995; LANE, 

1994; GREFFE, 1994). 

El turisme rural ha mantingut una posició clarament marginal, no vol dir que el 

nombre de visitants i el volum d’ingressos hagin estat insignificants amb relació al 

model dominant. Es tracta d’una postergació més profunda, que abraça una 

infinitat de facetes: des de la manca d’informació i promoció, fins a l’absència 

d’estudis i planificació, o la manca de sensibilitat i de compromís per millorar la 

qualitat recreativa d’aquests espais. No obstant això, el panorama del turisme rural 

en Espanya ha sofert un canvi gens desdenyable en els transcurs de les dues 

darreres dècades. No tan sols es constata una creixent afluència de turistes cap els 

espais rurals, sinó que a escala social s’aprecia un entorn molt diferent. 

El desenvolupament del turisme rural és una tendència  general de la majoria 

de països europeus i és una de les modalitats turístiques que major augment de 

demanda ha tingut en els darrers anys i està considerat com un potencial 

complement d’activitat per a l’augment i diversificació de les rendes econòmiques 

en las zones rurals en declivi (BLAINE i GOLAN 1993; DERNOI 1991). Però el 

turisme a les àrees rurals no és un fenomen recent, doncs ja existia des de la 

Revolució Industrial, amb connotacions de retorn a les arrels (entès com aquell 

turisme dels habitants de la ciutat originaris de zones rurals els quals passaven les 

seves vacances en els pobles on varen néixer). Aquests turistes no han produït mai 

un gran volum de flux durant les vacances. No obstant això, és important distingir 

entre els fluxos de persones que retornen a la seva població natal o el que es diu 

turisme rural tradicional, i el turisme rural modern11, una nova categoria molt més 

valuosa pel progrés del medi rural (en termes econòmics i de desenvolupament). 

Un remarcable increment del nombre de turistes amb un perfil modern és la clau 

perquè les àrees rurals, a través del turisme, puguin créixer (YAGÜE, 2002). 

Hi ha evidències escrites de l’existència del turisme rural ja en el segle XIX 

motivat pel creixent interès mostrat per les classes mitjanes i altes en visitar zones 

rurals. Com apunta CAVACO (1995), una fort emigració del camp a la ciutat  té lloc 

a Europa amb el retorn durant les vacances als pobles originaris, un patró que ha 

persistit fins al present. 

Les famílies organitzaven les seves vacances cada any, amb lleialtat al destins 

escollits, amb un nivell baix de despeses i sense massa preocupació per la 

mancança de serveis complementaris. Aquesta gernació era capaç de multiplicar la 

població de moltes zones rurals durant el període de vacances i fins i tots arribar a 

ser la base pel seu progrés econòmic degut als guanys acumulats durant la 

                                                
11 YAGÜE PERALES, ROSA Mª, Rural tourism in Spain, Annals of Tourism Research, Volume 29, October 
2002, pp. 1101-1110. 
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temporada (usualment durant l’estiu). Aquesta pràctica floreix en España en els 60s 

com turisme rural tradicional i és la precursora del l’actual model de turisme rural 

(CRUZ 1993).  

El fort creixement experimentat pel turisme rural a España està produint 

importants canvis, especialment des de la part de l’oferta. L’objectiu relatiu al 

complement de la renda agrícola, acceptat i seguit bastant fidelment en els inicis 

d’aquest tipus de turisme en Espanya (VALDÉS i DEL VALLE, 2003), poc a poc perd 

la seva vigència i tendeix actualment a planificar els allotjaments rurals com 

empreses amb rendes suficients per a viure d’elles. Això dona lloc a una àmplia i 

variada oferta d’allotjaments que atreu a individus amb perfils molt diferents 

(ALBALADEJO I DÍAZ, 2003  i  2006). 

Respecte a la demanda, el creixement del nombre de turistes que visiten el 

medi rural des dels anys 80 del segle XX, ha estat explicat pels canvis substancials 

que en general mostren els consumidors en quan a les seves motivacions i patrons 

de viatge (AGUILÓ i JUANEDA, 2000). Motivacions com la recerca de la pau i 

tranquil·litat, de soledat i aïllament, d’aventura i canvi, i patrons de viatge relatius a 

vacances i viatges més curts en el temps (BARKE, 2004), han estat determinants 

en la concepció del que YAGÜE (2002) anomena turista rural modern, denominació 

que utilitza per a distingir-lo del turisme rural tradicional o de tornada, existent 

durant molts d’anys a Espanya i constituït per aquells individus que, viuen i 

treballen en les ciutats, i que tornen al poble d’origen on solen conservar la família i 

amics per a passar les seves vacances. 

Evidentment, la tendència creixent del turisme rural modern també ha estat 

molt influenciada per una important diversitat d’activitats ofertades en algunes 

àrees rurals, així com per un floreixent oferta d’allotjaments rurals que es 

desenvolupen en l’actualitat (BARKE, 2004). D’acord amb alguns estudis realitzats 

en les darrers anys  a Espanya (BARDÓN, 1990; FUENTES, 1995; YAGÜE, 2002), el 

fet de passar les vacances en el medi rural té a veure amb la possibilitat de 

realitzar activitats rurals típiques, que inclouen els esports i activitats relacionades 

amb l’agricultura i el camp, juntament amb el paisatge i la qualitat mediambiental. 

Però, a més a més, s'ha posat de manifest que en alguns casos el fet de passar les 

vacances en el camp té que veure amb altres consideracions, com la proximitat al 

domicili habitual o el preu de l’allotjament (SOLSONA, 1999), raons que, si no van 

unides a alguna motivació de les anteriorment assenyalades, en relació al àmbit 

rural, implicarien l’existència d’un turista d’allotjament rural que poc té a veure 

amb un turisme de naturalesa, integrat en l’àmbit rural, respectuós amb el medi 

ambienti afavoridor de l’intercanvi entre la cultura urbana i la rural, aspectes tots 

ells que constitueixen alguns dels objectius inicials cercats per aquesta tipologia de 

turisme (VALDÉS, 1996). 
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Per això, és important estudiar les motivacions que originen el viatge al medi 

rural amb l’objecte d’identificar diferents tipologies de turistes rurals. Aquestes 

tipologies permetran, per un lloc, detectar si existeix un tipus de turista 

d’allotjament rural en front als anomenats turistes rurals i, per altre banda, 

caracteritzar cada una d’elles segons les característiques socioeconòmiques, de 

comportament en el viatge i de preferències sobre activitats dels seus membres. La 

definició i caracterització d’aquestes tipologies constitueix una important eina per al 

coneixement de l’evolució del turisme rural. 

Una revisió de la literatura del turisme rural revela que no ha atret tanta atenció 

com altres aspectes del turisme, i que aquesta recerca pot ser descrita de forma 

encertada com d’espasmòdic interès (PIGRAM 1993). Una gran quantitat de 

publicacions en aquest camp són literatura gris, com demostren els articles que 

apareixen en les revistes especialitzades. Les investigacions en altres àrees no-

urbanes, com els parcs naturals, prevalen a la recerca en àrees rurals com el 

nombre incomptable d’estudis sobre la percepció de les àrees naturals, i l’actitud 

cap al medi ambient i el que la seva capacitat de càrrega significa (OWENS 1984). 

L’interès acadèmic en el turisme rural es pot remuntar als anys 50’s. Un dels 

primers articles es va ocupar del turisme en àrees muntanyoses i la seva 

importància pels pagesos o grangers (AGER 1958). En aquest escenari, el turisme 

era considerat com una important font per a obtenir una renda addicional al treball 

del camp, i així es reduïa la migració de la generació jove oferint treballs 

addicionals en el sector dels serveis. El tema principal de la investigació del turisme 

rural en els anys 60’s i en els 70’s era el profit econòmic del turisme per als locals, 

encara que també foren expressades opinions crítiques, i els impactes socials i 

psicològics foren adreçats. No obstant això, la majoria dels estudis del turisme en 

l’espai rural es varen centrar en aspectes de la finca o l’estada, ignorant altres 

formes de turisme a l’espai rural. En els 80 i el principi dels 90, les finques i els 

pagesos seguien sent el centre d’atenció (DERNOI 1983; DOWER 1983; EVANS i 

ILBERY 1992; MAUDE i REST 1985; PEARCE 1990; SHACKLEY 1993). No obstant, 

alguns estudis analitzaven els impactes econòmics i socials en la comunitat de 

l’amfitrió i en les implicacions en el planejament i en el màrqueting; i es va 

estendre el focus de la investigació més enllà de les finques - granges - (BLAINE, 

MOHAMMAD i VAR 1993; BRAMWELL 1991; GILBERT 1989; KOUSIS 1989; PERDUE, 

LONG i ALLEN 1987; PIGRAM 1993). També sorgiren estudis sobre d’altres formes 

d’allotjament, especialment bed and breakfast  (EMERICK i EMERICK 1994; LANIER 

i BERMAN 1993; STRINGER 1981; WARNICK i KLAR 1991). En quan a la distribució 

regional dels estudis de turisme rural, indicar que la major part de les 

investigacions tenen un marc europeu - un dels estudis a destacar és el que fa 

OPPERMAN (1994) del turisme rural en el sud d’Alemanya -. Pocs estudis foren 

dirigits a altres continents (VOGELER 1975, 1977), malgrat això l’interès sembla 

augmentar (EMERICK i EMERICK 1994; GILBERT 1989; PEARCE 1990; PIGRAM 
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1993). Això es pot relacionar amb el nombre d’operadors rurals i de finques 

existents en aquests països (PEARCE 1990). 

En les dues darreres dècades, i més en la dels 90s, han aparegut noves 

modalitats de turisme a l’espai rural, amb un model de comportament clarament 

diferent del de la motivació de tornada al poble, de les arrels, inherent al turisme 

tradicional. Aquest nou marc gira al voltant d’un nou perfil de turista rural modern. 

Aquesta denominació ha sorgit com a conseqüència d’una creixent demanda 

motivada pel la major conscienciació per una millor qualitat ambiental i per la 

recerca del que és autèntic. Altres factors són la creixent tendència a vacances 

partides, no tan concentrades només a l’estiu, i una preferència per viatges no molt 

llunyans –i de curta durada – (ALBALADEJO, 2004). 

En els països de l’OCDE i especialment a España, hi ha una creixent tendència 

de la gent de la ciutat que escull les zones rurals com a destinacions turístiques - 

un fenomen assenyalat per primer cop per BOTE (1988)-. Es tracta d’una demanda 

social nova respecte a l’ús de l’espai rural, per a satisfer unes creixents demandes 

d’esbarjo, caracteritzades per a una predisposició cada cop més qualitativa cap a 

l’entorn, concebut com un conjunt de valors necessàriament interrelacionats 

(MANERO 1994): bens d’interès natural, elements de significació cultural, etc. 

Els beneficis generats pel turisme rural es poden agrupar en tres blocs: pel la 

població local (dimensió econòmica i social), pel propi medi (manteniment 

ambiental), i pels turistes (oci, esbarjo i turisme en el medi natural), el que implica 

una seqüència de beneficis interrelacionats. Diversos estudis (GANNOM, 1994; 

OECD, 1994; SHARPLEY i SHARPLEY, 1997; ROBERTS i HALLS, 2001) han 

assenyalat diferents tipus de beneficis del desenvolupament rural. Aquests inclouen 

la diversificació de l’economia rural a través de la creació d’un nou negoci dins del 

sector serveis.  

Els turistes esperen fer més profitós l’ús dels recursos ambientals, paisatgístics, 

naturals i arquitectònics. Les seves contribucions a l’economia local, no tan sol es 

poden expressar en termes financers, sinó que també en la creació de nous tipus 

de llocs de feina, que contribueixen a injectar vitalitat nova a les debilitades 

economies tradicionals. Correctament gestionat i ben enfocat el turisme rural podria 

arribar a ser una nova font d’ingressos i de llocs de treball i, al mateix temps, 

complir amb el paper d’acabar amb l’aïllament i estimular la repoblació d’aquelles 

comunitats no urbanes (CAVACO 1995). Per altra banda, el turisme es responsable 

de més de disset potencials beneficis relacionats amb el desenvolupament local 

(BROOM 1992; CROSBY 1993; GANNON 1994; OECD 1994, SHARPLEY i SHARPLEY 

1997). 

Una enorme varietat de factors a nivell individual influeixen en la demanda de 

turisme rural (SHARPLEY i SHARPLEY 1997). Una llista de factors responsables del 
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seu creixement present són resumits per GILBERT (1989); CAVACO (1995); CURRY 

(1994)12 i SHARPLEY i SHARPLEY (1997). 

S’ha de tenir present que, malgrat els seus recursos potencials, qualssevol espai 

rural no és a priori susceptible d’un aprofitament turístic directe, per quan les seves 

possibilitats en aquest sentit es mostren inseparables de l’existència d’una malla 

d’activitats i serveis necessaris per al compliment dels objectius que a ell apareixen 

funcionalment lligats (LOZANO 1994). Malgrat l’heterogeneïtat de les modalitats en 

què la utilització turística d’un espai pugui desglossar-se, és evident que totes elles 

han de contribuir a la salvaguarda dels recursos en els quals es sustenta, i ha de 

cercar una qualitat d’acollida que no derivi tan sols de l’eficàcia dels serveis si no 

també de l’especificitat de l’oferta turística rural. 

Per a un coneixement efectiu sobre els límits en què s’ha d’abordar la posta en 

pràctica de les iniciatives tendents al realçament de la funció turística, així com 

l’abast i solidesa d’aquestes, és evident que els seus resultats tenen molt a veure 

amb la metodologia concreta que s’apliqui. I en particular, el tractament del 

desenvolupament del turisme en àrees rurals s’ha de fer com un sistema 

d’articulació estratègica de línies d’acció complementàries (BLANCO Y BENAYAS 

1994), que, en la seva formulació concreta es recull en el gràfic exposat a 

continuació. La idea bàsica, es la que hi participen 4 grans eixos d’acció –tècnics, 

de gestió, de promoció i de coordinació – que estan íntimament correlacionats, i 

cadascun d’ells desglossat en altres punts essencials. 

TAULA 1 . Eixos d’acció - tècnics, de gestió, de promoció i de coordinació – 

    

           FONT: BLANCO Y BENAYAS (1994). 

          

                                                
12 N. CURRY, n. (1994): Countryside Recreation, Access and Land Use Planning. SPOON, London. 
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La proposta estratègica anterior, en la seva transposició teòrica, es correspon 

amb el reconeixement i plasmació dels principis generals següents, referits a la 

seva dimensió econòmics, social i territorial: 

    Des del punt de vista econòmic, l’experiència comparada subscriu 

plenament la idea de dissociar l’èxit del turisme rural mitjançant la seva 

plena integració en la dinàmica dels sistemes d’aprofitament general dels 

recursos endògens. Ja que, lluny de ser concebut com un segment 

dissociat o antinòmic de l’organització socio-productiva, s’ha d’emfatitzar 

la idea de què la voluntat de dinamitzar-lo ha de fer-se sobre la base de 

les relacions de complementarietat i entroncament establertes entre les 

modalitats d’oci i l’ús agrícola de l’espai. Aspecte que a la seva vegada 

està lligat a la defensa constant de la qualitat del turisme per satisfer les 

necessitats d’una demanda, individualitzada i selectiva, amb una oferta de 

bens i serveis de qualitat, plural, flexible i creativa. 

    En l’aspecte social (i en l’organitzativa), es dona rellevància als 

instruments tendents a incrementar els nivells de professionalitat dels 

agents, individuals i col·lectius, artífexs i responsables de les iniciatives 

dutes a terme. D’aquí el pes reconegut a la formació empresarial, a les 

activitats d’assessorament i a la funció vigilant dels poders públics, doncs 

no tan sols es tracta de prevenir o fer front als riscos que emanen de 

polítiques d’acció, sinó també de contribuir a la millora dels sistemes de 

difusió de la informació i a la creació d’aquella ‘imatge de marca’ definidora 

d’una identitat suficientment valorada (BACHILLER, 1994). 

    Per altre banda, també és important l’estimulació d’una gestió dels 

recursos emparada en l’enfortiment dels mecanismes de coordinació, entre 

el món empresarial, els òrgans de responsabilitat directa, les entitats 

poblacionals, ... 

    La dimensió territorial troba el seu recolzament directe en un ampli ventall 

de directrius, l’heterogeneïtat de les quals està justificada pel l’impacte 

que sempre provoca una modalitat d’organització de l’espai amb variables i 

magnituds noves. I per descomptat, la perspectiva territorial en la què 

s’inscriu aquesta dinàmica turística és indissociable de la valoració 

permanent dels elements ecològico-patrimonials en els quals resideixen de 

manera primordial les seves potencialitats, junt amb la població local i la 

seva herència cultural irrenunciable.  

Depenent de les tendències dominants en cada cas i, per tant, de la tipologia 

d'espai rural de què es tracti, l’orientació propugnada es decantarà conforme a 

criteris de viabilitat, en un sentit o l’altre. La materialització d’un pla de 

rendibilització de l’oci ofereix possibilitats diverses i s’ajusta a esquemes d’actuació 
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diferents en funció de les tres situacions que comunament es plantegen 

(BACHILLER 1994): 

    Espais rurals de singular qualitat ambiental i artística, potencialment 

valoritzables turísticament, en els que, com a conseqüència d’això, 

s’imposa l’adopció d’instruments reguladors de l’equilibri, destinats a 

contrarestar els riscos que acompanyen a una sobreutilització de l’espai i a 

l’existència de pressions de tota índole.  

    Espais rurals afectes per processos de dinamització i creixement, com a 

conseqüència del seu elevat nivell de transformació agrària, de la seva 

inserció en l’àrea d’influència urbana o de l’existència d’unes bones 

condicions d’accessibilitat que incrementen la seva renda de situació, i per 

ende, la seva obertura a la incidència permanent dels impactes externs. 

    Espais rurals en estat crític, afectats per la tendència, en la major part 

dels casos irreversible, al debilitament dels seus potencials demogràfics i 

agraris, que tracta de ser contrapesada per reaccions de resistència a 

l’abandonament i a la marginalitat. 

D’acord amb alguns estudis realitzats durant els darrers vint anys a España 

(BARDÓN 1987, 1990; BOTE 1987, 1988; CANDELA 1992; FUENTES 1995), el nous 

tipus de turisme són el més apropiats a les zones rurals espanyoles, especialment 

dirigits a la població d’entre 25 i 45 anys, amb un alt nivell sociocultural, nivell 

adquisitiu mig-alt, i que viuen en àrees urbanes. Aquest segment manifesta una 

actitud proactiva cap a gaudir de típiques activitats rurals, incloent esports, labors 

del camp, i observació dels paisatges, entre d’altres. Aquests turistes s’aprofiten 

d’ofertes existents, inclosos els petits hotels amb encant i petits allotjaments a 

finques. Aquest turista frueix més que el tradicional dels recursos culturals i 

naturals.      

No obstant l’anterior, no tots els efectes del turisme són positius.  La revisió de 

la literatura indica alguns problemes i avantatges d’aquest fenomen. DERNOI 

(1991) dona una extensa llista del fenomen del turisme rural, però no dels 

potencials impactes negatius que venen associats a ell. Trobem diversos estudis 

que es centren en els desavantatges (SHARPLEY i SHARPLEY, 1997; ROBERTS i 

HALL, 2001). S’acceptava que totes les formes de turisme generaven alguna forma 

d’impacte negatiu sobre el medi físic i sociocultural a les àrees de destinació. Però 

l’escala d’aquests impactes varia segons determinats factors com el volum de 

turistes, les seves activitats, la duresa del medi ambient local i la fortalesa de les 

cultures i tradicions de la zona, alguns o tots aquests costos poden associar-se al 

desenvolupament del turisme en el medi rural. 
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Es diferencien diverses fases en la seva evolució (CÁNOVES, VILLARINO, 

PRIESTLEY i BLANCO, 200413). En una primera etapa, el turisme rural es basava 

casi exclusivament en allotjaments: habitacions llogades en cases de propietaris 

particulars, allotjaments independents, càmpings rurals,... encara que amb 

diferents denominacions depenent de la zona o país (bed & breakfast o cottage a 

UK, zimmer frei a Alemanya; gîtes a França, ...). La finalitat d’aquestes activitats és 

el complement dels ingressos de l’agricultura i pot ser classificada com turisme 

verd, el qual no representa una amenaça per l’activitat principal agrícola. La 

diversificació és la característica principal de la segona etapa: el producte s’ha 

desenvolupat, ha passat d’una simple acomodació a estructures més 

especialitzades, seguint una estratègia de captura d’una clientela més diversa i 

exigent, i el foment de visites repetitives. Per això, molts de propietaris proveeixen 

de moltes activitats relacionades amb la naturalesa i el mon rural (muntar a cavall, 

pescar, caçar, escalada, etc.); productes i costums locals (gastronomia local, 

compra de productes de la regió, fires, ...); sense oblidar que els clients desitgen 

mantenir contacte amb la família de la granja i la població local. La tercera fase, la 

maduresa del turisme rural, està centrada en la qualitat. Fase en la qual Espanya 

encara no ha entrat, un dels motius és la mancança d’homogeneïtat de tipologies 

rurals. 

Els estudis han mostrat que el treball de la dona és certament bàsic i essencial 

per les estades rurals, i per la supervivència de l’agricultura (CÀNOVES, 1995, 

1997; VILLARINO, 1995; GARCÍA RAMÓN, 1995 i BAYLINA, 2000). Les petites 

famílies del camp es troben forçades a definir les seves pròpies estratègies de 

supervivència, com especialització en nous productes, activitats múltiples 

(VILLARINO, 1995; CÀNOVES i VILLARINO, 2000), diversificació interna o externa 

(ARIAS ABELLÁN i FOURNEAU, 1998), etc. 

La Unió Europea (Comissió Europea, 2000) estableix o recomana un codi de 

conducta per a una gestió de qualitat de les destinacions turístiques rurals, que 

comprèn 15 principis bàsics i necessaris per a la qualitat i sostenibilitat del turisme 

rural: 

TAULA 2. Codi de conducta per a una gestió de qualitat de les destinacions turístiques rurals 
 

1. INTEGRACIÓ La gestió ha d’integrar totes les funcions turístiques de la 
destinació. 

2. AUTENTICITAT  
Si el turista desitja viure experiències autèntiques, es per tant 
necessari que el patrimoni rural sigui reial, i presenti al turista 
la realitat del mon rural, les activitats agràries, ... 

3. ORIGINALITAT 
S’han de destacar les característiques especials i distintives del 
lloc amb la finalitat de presentar al visitant un producte 
diferenciat. 

                                                
13 Rural tourism in Spain: an analysis of recent evolution, Geoforum, vol.35, issue 6, nov.2004, pp.755-
769. 
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4. REALISME DAVANT 

    EL MERCAT 

Identificar els valors competitius, amb una presentació realista 
de les possibilitats de la zona. 

5. SOSTENIBILITAT 

És importat la gestió de l’entorn, des del punt de vista de la 
sostenibilitat, doncs espais delicats i entorns vulnerables poden 
veure’s alterats davant d’una cada vegada major demanda 
d’aquests, i que es provoqui una reacció negativa i inversa a la 
qual es pretén.  

6. ORIENTACIÓ CAP EL          
CONSUMIDOR 

Qualitat és satisfacció del consumidor, per consegüent és 
necessari i imprescindible orientar la gestió per a satisfer la 
demanda, sempre i quan no tingui efectes perversos contraris 
al desenvolupament sostenible. 

7. CARÀCTER GLOBAL 

Contemplar totes les necessitats dels clients, tractant de 
satisfer les necessitats de cada visitant a més de conèixer si 
realment es necessiten. Per això és important establir 
mecanismes de captació d’informació que permetin conèixer 
àmpliament la demanda. 

8. ATENCIÓ AL DETALL 
És necessari establir fluxos d’informació cap al turista i conèixer 
i controlar les infrastructures, a més de les necessitats de 
prestació de serveis suplementaris. 

9. RACIONALITZACIÓ 

Gestionar els recursos i els productes. Oferir sempre productes 
de qualitat, encara que siguin pocs, però que estiguin ben 
desenvolupats i plantejats. Eliminant aquells que pugin suposar 
perjudicis en termes d’imatge, etc. 

10. COOPERACIÓ 

La participació de les persones és un element essencial dins de 
la qualitat. Atès que ens trobem amb empreses de mida 
reduïda, és imprescindible la cooperació horitzontal amb la 
finalitat d’oferir una destinació conjunta de qualitat.  

11. INTERDEPENDÈNCIA 

El turisme és una part més dins del medi rural i per consegüent 
és necessari considerar tots els sectors econòmics i productius 
que hi ha en el medi com a fonts o elements de qualitat: 
l’agricultura, l’artesania, els serveis locals, infrastructures, 
transport, subministrament d’aigua i energia, comunicacions, 
etc. 

12. TEMPS 
Planificar des del punt de vista de la continuïtat, tractant de dur 
a terme accions preestablertes contínues, millorables, a partir 
d’un treball continu i constant. 

13. COMPROMÍS Les persones h d’estar motivades i que generalitzen aquesta 
motivació al seu voltant. 

14. COMUNICACIÓ 

      APROPIADA 

Amb la finalitat de garantir la satisfacció del turista és 
imprescindible que la informació estigui a la seva disposició en 
temps i forma, i aquesta informació ha d’ajustar-se a la realitat, 
sense crear falses expectatives que suposin un posterior 
desencontre entre allò que s’espera i la realitat. 

15. SEGUIMENT 

Realitzar avaluacions i seguiments de l’activitat turística, del 
visitant i de tots aquells elements que de forma directa o 
indirecta influeixen en la qualitat de la destinació. Per això s’ha 
de demanar no tan sols al visitant, si no també a la població 
local, i conèixer en temps real els efectes positius o negatius de 
les accions que es duen a terme en el medi. 

 

            FONT: Comissió Europea, 2000 

 

El turisme rural pot considerar-se, en definitiva, com una opció més del 

desenvolupament dels espais rurals, sotmesa, com altres activitats econòmiques, a 

una sèrie de factors que afavoreixen o dificulten la seva viabilitat; entre ells cap 

destacar actualment la proximitat a grans centres emissors o àrees de forta 

atracció turística tradicional, la disponibilitat de recursos o la creació de productes 
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turístics atractius, la presència d’una qualitat ambiental i una dotació adient 

d’infrastructures i equipaments, o l’existència d’una voluntat col·lectiva, de la qual 

surti un dinamisme empresarial, innovador, i socio-recreatiu. 

 

TAULA 3. Bases del lideratge turístic 

      
                     
   

Per finalitzar, i donar una visió, es pot assenyalar que el turisme rural, es 

considera, cada vegada més, un catalitzador eficaç del desenvolupament i de la 

regeneració del medi rural. Aquest turisme s'ha promogut extensament com un 

mitjà d'interaccionar els desafiaments socials i econòmics que plantaven cara a 

àrees rurals, sobre tot associat al declivi de les indústries agràries tradicionals 

(CAVACO, 1995; HOGGART, BULLER, i BLACK, 1995; WILLIAMS i SHAW, 1998), en 

molts països, no només el turisme és un motor del creixement econòmic i del 

desenvolupament, sinó que també gaudeix d'ajudes de l'estat (FLEISCHER i 

PIZAM,1997; GARTNER, 2004; HALL i JENKINS, 1998; HJALAGER, 1996).  

No obstant això, el turisme no és necessàriament una vareta màgica que 

accelerarà els progressos econòmics en àrees rurals (HOGGART et al., 1995), és 

més, el desenvolupament del turisme rural produeix una sèrie de canvis que poden 

limitar a llarg termini la seguretat financera dels establiments i, de fet, alguns 

estudis han demostrat aquestes limitacions del turisme rural (FRATER, 1983; 

HJALAGER, 1996; OPPERMANN, 1996).  

    Afegir que, la comunitat agrícola pot experimentar dificultats en adaptar-se a un 

paper de servei. Segons FLEISCHER i PIZAM (1997), els valors agrícoles i els valors 
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DIVERSIFICACIÓ 

Productes           Mercats 
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EXTERIOR 

QUALITAT DESENVOLUPAMENT 
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de l'hoste-servei són amb freqüència incompatibles, això demostra el profund canvi 

que han de fer els grangers / pagesos a l'hora de la diversificació en el sector 

serveis, o sector no productiu. BURTON (2004), per exemple, referint-se a un 

nombre d'estudis que destaquen l'èxit limitat dels esquemes de la diversificació, va 

assenyalar que els pagesos o agricultors poden oposar-se al canvi basant-se en una 

pèrdua anticipada d'identitat o tradició social o cultural encara que existeixin 

creences comercials.  

   De fet, argumenten la resistència dels grangers al canvi principalment perquè es 

veuen com a productors de l'aliment, la seva identitat social i cultural depèn de la 

seva capacitat productiva de la terra. Així, la diversificació pot requerir la pèrdua de 

la identitat adquirida per la família durant generacions.  

    Conseqüentment, existeix una manca del coneixement del paper dels grangers 

com a proveïdors del turisme-servei i el potencial a més llarg termini del turisme 

com a forma de diversificació de la granja / finca. 

 

  

3. DELIMITACIÓ CONCEPTUAL DEL TURISME RURAL14 

El turisme en les darreres dècades s’ha consolidat com un dels sectors 

estratègics de l’economia mundial. En aquest context, Espanya ocupa un lloc 

rellevant a escala internacional, derivat de la terciarització creixent que ha 

esdevingut en la majoria de les nacions occidentals, entre les quals es troba. És per 

tant una àrea puixant dins de les economies de serveis que desenvolupa un paper 

fonamental en el conjunt nacional. 

Al començar qualsevol estudi ens trobem amb la dificultat inicial de amb quina 

definició, o definicions, de partida ens enfrontarem atès que hem d’acotar l’ampli 

camp d’investigació per a facilitar la comprensió d’una realitat que, d’entrada, es 

mostra complicada, i sovint confusa. 

El primer problema que trobem al iniciar l’estudi del turisme rural és el de 

l’absència d’una definició clara i precisa15 d’aquest, que posi fi a la confusió que 

envolta a aquest fenomen; confusió que es veu afavorida tan per la lleugeresa amb 

què els termes són emprats (es parla de turisme rural, turisme verd, turisme de 

naturalesa, ecoturisme o turisme ecològic, agroturisme, turisme bla, etc.), com per 

                                                
14 A efectes de simplificació, al llarg d’aquest estudi utilitzarem, també,  el terme turisme rural per a 
referir-nos a les activitats turístiques en el medi rural, englobant conceptes diferenciats per la normativa 
autonòmica com agroturisme, hotel rural o turisme d’interior, o figures anàlogues si parlem d’altres 
CCAA de l’estat espanyol. 
15 Són molts els autors que han manifestat la dificultat, i a la vegada necessitat, de formular una 
definició de turisme rural; vid. L. CORRALES BERMEJO, Apuntes para la definición y concepto de Turismo 
rural, Andanzas II, Cuadernos de la Escuela Regional de Turismo de Castilla y León, Funduación Cultural 
St. Teresa, 1994, p.7; M. DEL REGUERO OXINALDE, Ecoturismo. Nuevas formas de turismo en el 
espacio rural, Bosch Turismo, Barcelona, 1994, p. 25; i altres. 



  MARC DE REFERÈNCIA                   CAPÍTOL III                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
   - 29 - 

 
 

la mancança d’estudis profunds en la matèria. Resulta per tant, absolutament 

necessari tractar de formular un concepte de turisme rural que ens permeti, com a 

mínim, conèixer quins són els seus trets essencials per així delimitar-lo d’altres 

productes que s’emmarquen, també, dins de les expressions  més genèriques  de 

noves formes de turisme o turisme alternatiu (que també es donen en el medi 

rural). 

El turisme rural és, per altra banda, un concepte que inclou dos termes no 

exempts d’una certa ambigüitat: turisme i espai rural.  

Igual que en qualsevol altre mercat, la quantitat de turisme intercanviada, així 

com el preu pactat, són fruit de la interacció entre la demanda i l'oferta. No obstant 

això, tal com reflecteixen SINCLAIR i STABLER (1997) o RUS i LEÓN (1997) en les 

seves respectives meta-anàlisis, mentre que l'estudi de la demanda turística ha 

gaudit d'un especial interès per part de la literatura, l'anàlisi de l'oferta turística ha 

quedat relegada a un paper secundari. 

  Entre les raons que permeten explicar aquest desinterès es troba l'escassa 

informació sobre l'oferta per a la majoria de destinacions i la dificultat existent a 

l'hora d'identificar els diferents components que configuren el producte turístic, més 

enllà del transport i l'allotjament. Tal vegada per això, part de la literatura s'ha 

ocupat de distingir i classificar els diferents components de l'oferta turística 

(COOPER, 1993; HOLLOWAY, 1994) i avaluar la seva repercussió sobre la resta de 

sectors (ZHOU, 1997).  

Una altra preocupació que ha centrat l'interès de bona part de la literatura sobre 

temes d'oferta ha estat l'estudi de l'estructura de mercat que opera en una 

determinada regió. D'aquesta manera, FITCH (1987), SHELDON, (1986) i MUDAMBI 

(1994)16 analitzen el grau de competència de mercat per a diverses destinacions 

turístiques amb la finalitat d'identificar els elements que poden acabar danyant la 

competitivitat de la destinació.  

En qualsevol cas, s'evidencia com la major part dels estudis d'oferta han pres 

com a referència un determinat sector, sent el de l'allotjament el més recurrent. La 

justificació de tal interès, segons URIEL (2001), es troba en que l'oferta 

d'allotjament és, en definitiva, la locomotora de l'especialització de les destinacions 

turístiques i la que acaba contribuint a la creació estable d'ocupació i a la generació 

d'importants rendes laborals i empresarials, al mateix temps que manté un major 

grau d'interrelacions amb altres empreses turístiques. 

                                                
16 FITCH, A. (1987): « Tour operators in the UK : survey of the industry, its markets and product 
diversification », Travel and Tourism Analyst, March, pp. 29-43. / SHELDON, P.J. (1986): « The tour 
operator industry : an analysis », Annals of Tourism Research, vol. 13 (3), pp. 349-365. / MUDAMBI, R. 
(1994) : « A Ricardian excursion to Bermuda : an estimation of mixed strategy equilibrium », Applied 
Economics, vol. 26, pp. 927-936 
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Entendre què és el turisme en el medi rural implica, abans de tot, conèixer 

quines són les coordenades en les quals s’ha ubicat, en definitiva, el marc en el 

qual es desenvolupa. 

El turisme rural no és un mer fet aïllat. Es troba inseparablement unit al 

fenomen turisme, així com als conceptes d’oci, viatge, recreació.. i, per suposat, al 

medi rural.  

Si es pretén assolir una definició de turisme rural que reculli els trets o aspectes 

essencials d’aquest, és necessari, prèviament, realitzar una anàlisi dels termes 

turisme i espai rural. 

 

3.1 El concepte de turisme 

Conceptualitzar la paraula turisme representa endinsar-se en una tasca àrdua i 

complexa atès el seu caràcter polièdric dins d’un univers semàntic difús. Es 

presenta com un concepte concret en els diccionaris i en les enciclopèdies bàsiques 

que coincideixen en identificar els apel·latius viatge, estada i activitat durant el 

temps de lleure dins de la civilització de l’oci. 

L’amplitud conceptual del fet turístic obstaculitza la seva comprensió global 

partint de la base de què encara no hi ha cap definició que tanqui el debat sobre el 

concepte de turisme17. L’englobar a una gran varietat de sectors econòmics i 

disciplines ha donat lloc a una dificultat evident per a establir definicions unànimes 

de l’activitat turística i que la distingeixin d’altres sectors. 

Ha existit un debat acadèmic sobre què és exactament el turisme, quins 

elements els formen i qui ha de ser considerat turista, i això ha originat multitud de 

definicions, cadascuna d’elles subratllant distints aspectes de la mateixa activitat.  

Existeixen tres aproximacions distintes a l’etimologia de turisme i turista. Per 

una d’elles l’origen estaria en el llatí (torn), per a la segona en l’hebreu antic (tur) i 

una tercera que relaciona l’esmentat terme amb un llinatge aristocràtic francès 

lligat al transport amb Anglaterra (De la Tour). D’aquestes corrents, la compartida 

per més autors – entre els quals estan LUÍS FERNÁNDEZ FUSTER, MARC BOYER, 

HANS J. KNEBEL, ROBERT LANQUAR, etc.- és la d’origen llatí. Passem a explicar la 

connexió entre l’origen llatí i la primera documentació escrita que està en anglès. 

 

                                                
17 La dificultat de trobar una definició de turisme amb acceptació general fou destacada a l’estudi  
Impact of completion of the internal market on the tourism sector,  Comisión de la Comunidad Europea, 
Dirección General XXIII, Unidad de Turismo, Luxemburgo, 1993, p.2-1. Aquesta dificultat és també 
denunciada, però des d’un plantejament més  crític per F. MUÑOZ DE ESCALONA, Turismo y desarrollo, 
en G. VALCARCEL-RESALT / M.A. TROITIÑO VINUESA / L. ESTEBAN CAVA (Coord.), Desarrollo local, 
turismo y medio ambiente, Diputació provincial de Cuenca, 1993, pp 57 i 58. 
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Turisme té la seva arrel en tour, que procedeix de l’anglès. Aquest terme 

probablement fos un galicisme del francès tour. Etimològicament es remunta al llatí 

torn-us (allò que dona voltes) com a substantiu i torn-are (arrodonir, tornear, girar 

–en llatí vulgar-) com a verb. Tour es complementa amb sufixos per designar 

turista i turisme... En la segona meitat del segle XIX apareixen les paraules touring 

o tourisme per a designar l’acció de ser turista, i reagrupar en clubs (touring-club) 

d’aquests privilegiats. En aquesta línia, es cita que al viatger burgès de 

començaments del XIX se li va dir tourist, paraula que va reemplaçar al toureer, 

que designava al que executava el Grand-Tour. Al fet social del desplaçament que 

afectava a l’esmentada persona, li varen començar a dir tourism. Turisme és, 

doncs, un fet social de desplaçament per a la recreació i el descans, que té com 

antecedent més recent el viatge de formació Grand-Tour 

Són moltes les definicions de turisme que trobem. En The Oxford English 

Diccionary (Oxford, 1959, s.v.), de 1800 i 1811, respectivament: TURISTA: El que 

fa un tour, especialment el que ho fa per recreació, el que viatja per plaer o per a 

augmentar els seus coneixements culturals, visitant llocs pels seus objectes 

d’interès, el seu paisatge o la seva peculiaritat. TURISME: La teoria i pràctica de fer 

viatges turístics (touring), realització de viatges de plaer. GLUCKSMANN (1935):  El 

turisme és l’ocupació de l’espai per altres persones que aflueixen a un lloc on no 

posseeixen la seva residència. KURT KRAPF i WALTER HUNZIKER18 (1942): 

“Turisme és el conjunt de les accions, activitats, relacions i fenòmens produïts pel 

desplaçament (viatge) i permanència (estada) de persones fora del seu lloc habitual 

de residència, en quan que aquests desplaçaments i permanència no estiguin 

motivats per una activitat lucrativa principal, permanent o temporal”. HANS 

J.KNEBEL (1960):...; MATHIESON I WALL (1982):...; MUÑOZ OÑATE (1994):...; 

PEDREÑO I MONFORT (1996):...; etc.   

En aquest sentit cal afirmar que totes han contribuït a aprofundir en 

l’enteniment del turisme. 

No obstant, es fa necessari la creació d’un marc conceptual estàndard. La 

majoria dels autors relacionen al turisme amb l'ocupació del temps lliure i la 

vinculació d'aquest amb el desplaçament que es produeix al realitzar aquesta 

activitat, és a dir, que el turista ha de traslladar-se d'un lloc a un altre i sortir 

temporalment de l'espai existencial quotidià. Tanmateix, en l'anàlisi de cadascuna 

de les definicions no s'aprecia la naturalesa del subjecte, i què pot condicionar 

l'oferta dels nuclis receptors; i s'esmenten els efectes que poden ocasionar els 

visitants en els nuclis receptors, però no es valora que poden ser d'índole negatius i 

positius en els plànols econòmics, socials i ecològics, etc. 

                                                
18 Definició d’aquests dos Economistes suïssos (professors de la Universitat de Berna) que fou acceptada 
per l’Associació internacional d’experts científics del turisme (AIECT) en 1942.  
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Una definició del turisme àmpliament acceptada és la que fa l’OMT19, resultat 

d’intentar proporcionar i adoptar una terminologia comuna a tots els governs i 

entre tots els professionals - amb la finalitat d’elaborar unes estadístiques 

comunes- . Per això, l’OMT va aprovar en la Conferència d’Ottawa celebrada en 

juny de 1991, la següent definició: el turisme comprèn les activitats que realitzen 

les persones durant les seves vacances i estades a llocs distints al seu lloc habitual 

de residència, per un període de temps consecutiu inferior a un any, amb fins d’oci, 

negoci i altres raons. 

A aquesta definició de turisme va associada també una definició de turista que 

fou sistematitzada per la Comissió d’Estadístiques de les Nacions Unides en març de 

1993 amb la finalitat de proporcionar a tots els governs una terminologia comuna 

per a l’elaboració de les estadístiques del turisme. 

Es defineix com a viatger a tota persona que es desplaça entre dos o més 

països distints (viatger internacional) o entre dos o més llocs dins del seu país de 

residència habitual (viatger intern o domèstic) qualsevol que sigui el motiu del 

viatge i utilitzant qualsevol mitjà de transport. 

Visitant internacional és tota persona que viatja a un país distint d’aquell en el 

que té fixada la seva residència habitual per un període inferior a dotze mesos i que 

no tingui com a motiu principal de la visita l’exercir una activitat remunerada en el 

país visitat. Aquesta definició comprèn dues categories distintes d’acord amb el 

nombre  de pernoctacions realitzades: turista internacional i excursionista 

internacional. 

El turista internacional es refereix al visitant que viatja a un país per un període 

que almenys inclogui una pernoctació i que el motiu principal per a viatjar pugui 

emmarcar-se dintre d’un dels següents grups: a) Oci, esbarjo i vacances, b) Visita 

a parents i amics, c) Negocis i motius professionals, d) Tractaments de salut, e) 

Religió i peregrinacions; i e) Altres motius: estudis, trànsit i altres motius diversos. 

Es diu excursionista internacional (visitant internacional d’un dia) al visitant 

internacional que viatja a una altre país per un període inferior a 24 hores sense 

incloure pernoctació en el país visitat. Aquesta definició inclou als passatgers de 

creuer que dormen totes les nits a bord del seu vaixell i als membres de les 

tripulacions que o bé no pernocten en el país de destinació o ho fan en la seva nau. 

Aquestes definicions són igualment útils si s’apliquen als conceptes de visitant, 

turista i excursionista interns. L’única diferència és que els llocs d’origen i de 

destinació no són països sinó regions o comarques d’un mateix país.  

                                                
19 Organització Mundial del Turisme, constituïda el 2 de gener de 1975, amb seu a Madrid, i 
predecessora de la UIOOT. 
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Vist l’anterior, podem concloure que dins del grup de viatgers trobem: a) 

visitants, que poden ser turistes (visitants que pernocten) i visitants de dia 

(excursionistes), i b) altres visitants. 

L’activitat turística presenta, a més a més, dues vessants diferenciades, una 

receptora i una altre emissora. En la primera els no residents es desplacen cap a 

una zona determinada, mentre que en la segona els residents de la zona viatgen 

cap a una altra diferent a la de la seva residència. 

La rellevància del turisme receptor a Espanya és indubtable, ja que no tan sols 

juga habitualment un paper compensador en la balança comercial, sinó que 

representa més del 10% del PIB, manifesta un important pes específic dins de 

l’oferta de treball, proporcionant ocupació a més del 11% de la població activa i 

actua a més a més com a motor d’altres sectors. 

Des de 1995 es disposa d’unes definicions oficials, publicades per l’OMT en 

Concepts, Definitions, and Clasifications for Tourism Statistics: A Technical Manual, 

que són la referència de tots els països per a l’anàlisi del turisme.  

Els expertes de les diferents disciplines que estudien el turisme coincideixen en 

acceptar que el fet turístic admet múltiples objectius d’estudi. Però hi ha un ampli 

consens d’alguns aspectes específics i diferencials del turisme que poden 

sintetitzar-se en els següents punts bàsics: 

1. El turisme implica desplaçament en l’espai. 

2. El viatge forma part de la pròpia naturalesa del turisme. 

3. El turisme implica una estada no permanent a la destinació. 

4. El turisme es conforma habitualment a partir del llindar de la pernoctació. 

5. Per a satisfer les necessitats dels turistes es generen uns serveis i uns 

productes específics. 

6. Existeixen factors de localització i desenvolupament turístic. 

7. El turisme ocasiona espais turístics que poden tenir diferents modalitats no 

excloents. 

8. El turisme és una activitat no emmagatzemable e intangible. 

9. El turisme es basa en una activitat consumitiva. 

10. El turisme es consumeix en el lloc de producció. 

11. Els turistes poden compartir l’ús de béns i serveis amb la població existent. 

12. L’experiència turística és efímera. 

13. Existeixen destins turístics que condicionen l’elecció dels turistes / 

consumidors. 

14. Són nombrosos els factors que incideixen en la motivació del turista. 
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15. El turisme és una activitat que conduu associats impactes: econòmics, 

socials, culturals i mediambientals. 

16. El turisme és un desplaçament per motius que no són estrictament 

econòmics. 

17. La pernoctació és un dels elements que confereix al desplaçament turístic el 

caràcter d’activitat no ordinària. 

Les amplies possibilitats disciplinàries del turisme precisen comprendre’l des 

d’una perspectiva col·lectiva, global i multidisciplinar. 

A la complexitat de l’activitat se li ha d’afegir la seva manifestació dinàmica, el 

continu creixement quantitatiu i qualitatiu que fa que el turisme es redescubreixi 

constantment: el producte turístic o els productes turístics, es transformen, es 

renoven constantment, dia a dia, i cerquen noves i distintes oportunitats de satisfer 

el turista tradicional, i tracten d’oferir forats inexplorats per els més exigents o els 

més inquiets. En la innovació de l’oferta descansa bona part de l’esperança de futur 

del mercat turístic (MONFORT, MORANT i IVARS, 1996). 

Si ho enllacem amb l’apreciació de VERA (1994), que assenyala la necessitat 

d’adequar l’oferta a les motivacions canviants de la demanda i a una nova situació 

dels escenaris internacionals, en condicions cada vegada de major competitivitat, 

pot parlar-se de nous desafiaments turístics. Apareix el turisme com un repte dins 

d’una estructura productiva que ha de contribuir essencialment en les processos de 

desenvolupament regional. 

Aquestes activitats es configuren gràcies a la conjunció en cada nucli geogràfic 

turístic de diversos serveis i productes turístics, i amb una infrastructura de l’oferta 

complementària adaptada als tipus d’activitats que es desenvolupen.  

Per una altra part, en un nucli turístic pot coexistir més d’una activitat al mateix 

temps, com succeeix, per exemple, amb el turisme en el medi rural i el turisme 

esportiu o d’aventura.  

El sector turístic no té determinat amb claredat l'existència d'un producte 

tangible, sinó que ho conformen un conjunt de serveis que no són els mateixos en 

els diferents països. Cada país tracta de dissenyar la seva destinació i producte 

turístic amb peculiaritats i atractius que els facin únics.  

Molts utilitzen el concepte de globalització per a justificar les transformacions 

que tenen lloc en les economies dels diferents països, la tendència dels quals és la 

integració de forma oberta, subjecta a l'efecte de la llibertat dels mercats, les 

fluctuacions monetàries i els moviments especulatius de capital. Els àmbits de la 

realitat en els quals millor es reflecteix la globalització són l'economia, la innovació 

tecnològica, la cultura, el medi ambient i l'oci. 
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En definitiva, es pot dir que “resulta difícil definir al turisme com activitat i fins i 

tot més encara definir-lo com a sector de l’activitat econòmica. Per a fer-ho 

s’haurien de definir el turisme com un producte, o sèrie de productes, susceptibles 

de comercialització i càlcul, el que pot fer-se si es defineixen amb claredat qui és el 

comprador (turista), què és allò que compra (producte turístic) i quines són les 

connexions industrials que fan que aquests productes arribin al mercat turístic en 

contraposició amb qualsevol altre mercat” (BULL, A.O. 1996). 

Els productes i els destins competeixen dins de cadascun dels àmbits de negoci, 

entenent aquests com els grans focus d’atracció dels consumidors (sol i platja, neu, 

salut, ciutat, rural, esports, ...). 

PORTER concebeix els àmbits de negoci com a segments estratègicament 

diferenciats. Dins de cada àmbit de negoci turístic, competeixen els ‘cúmuls’, que 

són, per a PORTER, espais geogràfics homogenis. Aquests espais geogràfics 

homogenis es disputen els consumidors, els canals de distribució,... 

En funció de les demandes detectades, es localitzen els següents àmbits de 

negoci, agrupats en torn al turisme d’interior, turisme urbà, turisme de platja i 

turisme específic. 

Els àmbits de negoci que engloba el turisme d’interior són: descans, 

sociocultural, golf, esports, excursionisme, ecoturisme, agroturisme, ...   

 

 

3.2  El concepte d’espai rural 

El terme espai rural o medi rural, es caracteritza també per una certa 

ambigüitat derivada de l’absència d’un concepte generalment acceptat. Hem de 

tenir en compte que definir la ruralitat o l’espai rural és una vella qüestió que 

persegueixen des de fa molt de temps geògrafes, sociòlegs, economistes i 

planificadors, i la dificultat de la qual radica, entre altres raons, en les cada vegada 

més borrosos límits entre el que és urbà i el que és rural com  a conseqüència de 

l’eixamplament físic i funcional de l’espai urbà, a la mobilitat creixent i al 

desenvolupament de les segones residències. 

A aquesta nota d’ambigüitat, s’afegeix, en alguns casos, una visió negativa de 

l’espai rural, això és, la seva consideració com una magnitud econòmica residual, 

generadora de conflictes (territorials, polítics, socioeconòmics, etc.); visió que 

s’oblida, per tant, dels aspectes positius que representa el medi rural en quan a 

espai vital per a la conservació de l’entorn natural i de la identitat i diversitat de les 

cultures tradicionals. 

Per a tractar de resoldre el problema del concepte d’espai rural, es necessari 

acudir a examinar els plantejaments que operen en els marcs teòrics. Deixarem al 
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marge aquells autors que formulen definicions de tipus residual o genèric (l’espai 

rural és el perifèric a l’activitat agrícola, o tot el que no sigui aglomeració i viure 

amb preses), i als que ho defineixen per oposició a alguna  cosa (ciutat, mar o 

muntanya), i es pot afirmar que són dos els criteris que prevalen al oferir un 

concepte: el poblacional i l’ocupacional. 

El criteri poblacional és el que preval des de d’òptica de les administracions 

públiques. Així, l’INE considera espai rural a totes aquelles entitats de població amb 

menys de 2.000 habitats i a les anomenades zones intermèdies, amb xifres 

poblacionals d’entre 2.000 i 10.000 habitants20. En la mateixa línia, el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, en el seu ‘Informe sobre el mundo rural’ 

considera les zones rurals com aquelles amb nuclis de menys de 10.000 

habitants21. 

No obstant, la concepció de ruralisme és més complexa, ja que engloba “desde 

definiciones estadísticas basadas en unidades territoriales, hasta nociones utópicas 

de formas de vivir agrarias” 

En altres casos, ha estat un criteri ocupacional el que ha servit de base per a 

definir l’espai o el medi rural. Podem citar a PEREZ YRUELA que defineix el que és 

rural com “el ámbito en el que las ocupaciones principales de sus miembros están 

relacionadas con la agricultura”. Incidint en la idea de que allò que és rellevant és 

l'ús, DELGADO DE MIGUEL considera que l’espai rural es refereix “no sólo a la tierra 

que es sometida a la producción por su titular, el agricultor, sino a aquella otra 

sujeta a actividades diversas por sujetos no vinculados directamente con ella, 

cazadores, excursionistas, montañeros, silvicultores a los que une de forma más o 

menos diversa un vínculo idéntico, el espacio natural”22. 

Al marge dels criteris assenyalats, també, es pot acudir a la normativa 

urbanística per a definir els nuclis o espais rurals. 

En qualsevol cas, sense perjudici de les diferents opinions exposades sobre el 

que ha d’entendre’s per espai o medi rural, compartim les reflexions de FUENTES 

GARCIA quan afirma que “no queda suficientemente claro con criterios objetivos 

cuándo una comunidad de habitantes puede incluirse en un espacio rural i por 
                                                
20 L. CORRALES BERMEJO, Apuntes para la definición y concepto de Turismo rural, Andanzas II, 
Cuadernos de la Escuela Regional de Turismo de Castilla y León, Funduación Cultural St. Teresa, 1994, 
p. 9. afegeix que “otros lo definen con mayor precisión como el casco urbano de núcleos de población 
con menos de 5.000 habitantes, aún cuando el municipio la que pertenecen supere este límite, y el 
terreno rústico, con una distancia mínima de 1 Km. o sin visibilidad de un núcleo urbano, cuando supere 
los 5.000 habitantes”. També, I. DUCASE GUTIERREZ, Política en materia de turismo rural, en Desarrollo 
local, turismo y medio ambiente, p. 179. 
21 Cit. R.FUENTES GARCÍA, El turismo rural en España, Especial referencia al mundo de la demanda, 
Ministerio de Comercio y Turismo, Secretaría Gral. de Turismo, Instituto de Estudios Turísticos, Madrid, 
1995, p. 66. 
22 Vid. JF. DELGADO DE MIGUEL, Derecho Agrario Ambiental. Propiedad y Ecología. Ed. Aranzadi, 1992, 
p. 49, qui més endavant afegeix que “así considerado, el espacio rural supera el concepto de tierra y al 
de explotación fundiaria para acoger en su seno todo un conjunto de medidas de protección ecológica, 
de desarrollo de actividades de tiempo libre sin excluir como objeto principal la actividad agraria 
desarrollada en armonía con los sistemas de producción natural y al entorno” (pp. 53  i 54). 
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consiguiente en una sociedad rural. Nos encontraríamos con claros ejemplos donde 

se produce una clara primacía de actividad agrícola, aunque sus rasgos sociales y 

culturales no tengan nada que ver con el mundo rural y zonas donde aún no 

teniendo primacía agrícola sí tienen características evidentes de sociedad rural. En 

definitiva, no podemos conceptuar clara y objetivamente qué entendemos cuando 

hablamos de espacio rural ya que hacemos referencia a aspectos culturales, 

sociales, económicos, etc., que no son fácilmente medibles”. 

No hi ha dubtes de la dificultat de concretar i de definir què és l’espai rural; 

convé, per finalitzar, fer dues precisions importants. En primer lloc, com indica 

CARBALLO23 dins de l’espai rural espanyol es poden delimitar tres paisatges 

geogràfics: 

a) Les àrees de caràcter rural amb nuclis de població de grandària mitjana (en 

les que predomina la gran explotació d’agricultura extensiva i elevada 

concentració de jornalers i temporers). 

b) Les àrees properes a les zones urbanes (hortofrutícoles, zones 

semiindustrials o de serveis). 

c) Les àrees de predomini de les explotacions familiars agràries (petits i 

mitjans agricultors). 

Sobre aquest paisatge, la distribució dels projectes e iniciatives del turisme rural 

s’ajusta a les dues primeres àrees. La implantació en la tercera resulta més difícil, 

degut principalment al “dinamismo social de las poblaciones sometidas a la 

influencia de las sociedades urbanas o industriales y a la actitud recelosa y 

desinformada del agricultor del interior”. 

En segon lloc, l’espai o medi rural es veu sotmès a una forta tensió derivada de 

postures clarament confrontades; postures que es poden sintetitzar en dos 

planejaments bàsics: 

 Per una part, hi ha els qui considerant el medi rural com a fonament i 

paradigma de la vida i l’autenticitat, i defensen una política conservadora 

dirigida a la seva congelació. 

 Per altra part, els qui des d’una posició més dinàmica contemplen el medi 

rural com un espai per actuar segons les pautes de l’economia de mercat 

mitjançant la recolonització de ma del turisme i de la segona residència i per 

l’explotació racional dels recursos naturals. 

 
 
 

                                                
23 R. CARBALLO, Aproximación a la realidad rural española, Encuentro Europeo “Los jóvenes y el 
desarrollo en el mundo rural”, Dossier “El mundo rural español”, Cáritas Española, 1998, citat per L. 
CORRALES BERMEJO… 
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3.3  Concepte i trets essencials del turisme rural 

Resulta evident que no hi ha homogeneïtat a l’hora de definir el fenomen del 

turisme rural. Trobem una gran diversitat de definicions, característica pròpia d’un 

model turístic en creixement i on hi intervenen multitud d’actors procedents dels 

més diversos àmbits relacionats amb el desenvolupament local i regional i de la 

gestió mediambiental. 

Les raons per a intentar definir el turisme rural són, entre d’altres, les 

següents: 

 Inexistència d’una definició consensuada de turisme rural en Europa, ni tan 

sons d’espai rural, que engloba formes i accepcions molt diferents segons els 

països, o fins i tot les regions. 

 El producte no és homogeni, la simbologia és insuficient i l’oferta està 

centrada en l’allotjament. 

 A més, el turisme rural no té un espai propi respecte d’altres productes 

turístics i sovint sofreix les conseqüències de la imatge de turisme barat. 

La conceptualització de turisme rural és amplia i variada. Al principi, es 

considerava turisme rural a tots els productes turístics que no estaven situats en el 

litoral o en les ciutats, confonent el turisme rural amb el turisme d'interior, turisme 

verd o ecoturisme (VALDÉS, 1996). En alguns països, com Portugal, s'ha passat a 

denominar turisme a l’espai rural, per a englobar en aquest concepte totes les 

modalitats existents (VILLARINO, 2000).  

BOTE (1992) diu que el turisme rural és “l’activitat turística d’interior”. Per això, 

està considerada com activitat turística rural aquella que es desenvolupa en un 

poble d’interior, de muntanya o serra, en una àrea o parc natural o en vàries àrees 

o pobles rurals o d’interior. 

Una definició pràctica és la donada per FUENTES (1995) el qual senyala que el 

turisme rural és “aquella activitat turística realitzada a l’espai rural, composta per 

una oferta integrada d’oci, dirigida a una demanda que té com a motivació el 

contacte amb l’entorn autòcton i que tingui una interrelació amb la societat local”. 

S’exclou del concepte de turisme rural aquell que es realitza en un nucli situat a 

la costa, per ser una destinació l’oferta de la qual és principalment el sol i platja, i 

per això el cataloguem en aquesta categoria, malgrat que en la seva oferta 

complementària, dirigida a fer la destinació més competitiva, s’incloguin activitats 

com el senderisme, rutes eqüestres, etc. pròpies del turisme d’interior. 

Igualment s’exclouen aquells destins amb estacions d’esquí, doncs és una 

categoria específica de turisme. 
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No tan sols és difícil conceptualitzar el que s’entén per turisme rural, sinó que 

sorgeixen una sèrie de variants que es solen confondre entre sí. Així es pot parlar 

de turisme rural, agroturisme i turisme verd. En opinió de GARCÍA (1996) aquests 

distints tipus o formes de turisme no són més que distintes manifestacions d’un 

mateix fet. 

 

Tots aquests termes abracen una sèrie de realitats diverses que donen lloc a 

conceptes diferents sobre els quals amb freqüència els autors no es posen d’acord. 

CALATRAVA i RUIZ (1993) tracten els problemes de definició del turisme rural i es 

refereixen  a dues tendències en la literatura dedicada al tema:  

 La primera senyala com a criteri diferenciador utilitzat, el percentatge de 

guanys provenents del turisme, percebudes per la comunitat rural 

mateixa. Des d’aquest angle podríem distingir el turisme en espai rural, el 

turisme rural i l’agroturisme (cadascuna d’aquestes categories es torba 

integrada en la precedent, de la tercera a la primera, com en cercles 

concèntrics), segons el percentatge de guanys percebuts pel conjunt de la 

població local o, en el tercer cas pels agricultors (o ramaders) en 

particular. 

FIGURA 2. Turisme a l’espai rural – Turisme rural – Agroturisme 

 

                                            

                FONT: CALATRAVA i RUIZ (1993) 

 

 La segona, utilitza els diferents elements que composen l’oferta. Es parlarà 

de turisme rural quan la cultura rural sigui un element important en la 

composició de l’oferta; segons l’activitat específica que constitueixi 

prioritàriament aquesta oferta es parlarà d’agroturisme, turisme verd, 

gastronòmic, eqüestre, nàutic, cinètic, històrico-cultural, etc. 

 

Agroturisme 

Turisme rural 

 

Turisme a l’espai 
rural 



  MARC DE REFERÈNCIA                   CAPÍTOL III                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
   - 40 - 

 
 

     Tenint en compte les contribucions d'autors com VERA (1997), el turisme rural 

ha de regir-se per una sèrie de principis: ús sostenible dels recursos, revitalització 

d'economies locals, integració de la població local, qualitat de disseny i gestió, i un 

desenvolupament planificat i controlat que permeti la sostenibilitat.  

     Tots aquests són factors bàsics per a un desenvolupament harmònic de les 

comunitats locals, que haurien de ser les grans beneficiàries del creixement del 

turisme rural, a través del qual podrien diversificar la seva base econòmica i les 

seves fonts d'ingressos.  

     En aquest sentit, el desenvolupament local, basat en el potencial del turisme, ha 

de fonamentar-se en la capacitat d'optimitzar els recursos locals, sent prioritari el 

respecte a la població d'origen i la seva cultura (ANDRÉS, 2000). D'aquesta forma, 

l'engegada de solucions per a resoldre la problemàtica de les àrees rurals amb 

capacitat i possibilitat de desenvolupament turístic passa per la configuració de 

plans de desenvolupament rural que tinguin en compte l'activitat turística (ANTÓN i 

GONZÁLEZ, 1995).  

     Seguint a IVARS (1997), es pot afirmar que l'evolució del mercat turístic i 

l'entorn socioeconòmic, unit a la dinàmica actual dels espais rurals, presenta una 

tendència positiva per al desenvolupament del turisme rural. Encara que, cal tenir 

en compte que, la promoció del desenvolupament sostenible del turisme com 

resposta a l'endarreriment d'espais rurals, només és possible per a alguns nivells 

territorials i baix determinades condicions geogràfiques, econòmiques i socials 

(ANTÓN I GONZÁLEZ, 1995). Molts d’autors especialistes en temes de turisme 

coincideixen en que el turisme rural pot jugar un important paper en la 

dinamització econòmica d'àrees poc desenvolupades però amb característiques 

idònies per a la seva implantació i creixement. Se li considera una activitat 

complementària per a les comunitats locals i especialment per a les famílies 

agricultores (CÁNOVES, 2004). A més, aquesta activitat turística permet la fixació 

de població en àrees d'important despoblament a causa de la falta de perspectives 

laborals de futur. El turisme rural permet obtenir una sèrie d'ingressos 

complementaris, al mateix temps que diversifica l'economia i crea ocupació no 

agrària, frenant l'emigració (PENAS, 1997). Però, no es pot oblidar el tipus 

d'ocupació que proporciona el turisme rural, amb un elevat grau d’estacionalitat i, 

en molts casos, a temps parcial i sense suficient formació; així com la importància 

que, en molts casos, tenen els membres de la família com ajuda per a realitzar el 

treball de la casa rural.  

A falta de delimitacions conceptuals, al turisme rural se l’identifica amb 

expressions com producte turístic, o altres formes de turisme, o el defineixen en 

sentit negatiu, això és, per oposició a allò que no és (al turisme urbà, cultural, 

ecoturisme; alternativa natural al turisme de masses; complementari de l’estricte i 

limitat turisme de sol i platja). 
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La pròpia Unió Europea, en el document de ‘Mesures comunitàries per el foment 

del turisme rural24‘ afirma que es considera adient que el concepte de turisme rural 

no tan sols s’identifiqui amb l’agroturisme amb el qual, molt sovint, es confon. I 

també, proposa, acceptadament, que el turisme rural superi l’enfocament centrat 

exclusivament en l’allotjament, per a oferir un conjunt de prestacions que 

comprenguin també serveis de tipus social, cultural i esportiu, i que el seu 

desenvolupament es realitzi respectant el medi ambient. Això significa, per una 

part, afirmar que el concepte abraça tota activitat turística endògena suportada pel 

medi ambient humà i natural; i per altra part, destacar la important basa que el 

turisme rural pot desenvolupar en relació amb la protecció del medi ambient, amb 

el reforçament de les rendes agrícoles i amb el desenvolupament dels productes i 

cultures locals. Tot això contribueix a que el turisme rural pugui comptar amb un 

espai propi front a altres productes turístics. 

Com han destacat CALATRAVA i RUIZ25, una de les tendències existents entre 

els autors (essencialment economistes, geògrafs i sociòlegs) que es preocupen del 

turisme rural, i per tant, de la seva definició, és la que posa l’accent en l’oferta y en 

els elements que la integren. 

Una de les primeres definicions científiques es deu a BARDON FERNÁNDEZ, per 

a qui l’oferta turística rural comprendria “al conjunt d’allotjament, instal·lacions, 

estructures d’oci i recursos naturals i arquitectònics existents en zones d’economia 

predominantment agrícola”. 

CASINELLO LORENTE comparteix també la valoració del turisme rural des de 

l’exclusiva perspectiva de l’oferta, i fa de l’allotjament l’element essencial. MARTIN 

GIL, si bé també formula la definició des del punt de vista de l’oferta, i la fa voltar 

sobre l’allotjament, però té en compte la possible prestació de serveis: “ofertas 

específicas de alojamiento en zonas rurales que puede ir acompañadas de 

actividades complementarias de ocio y recreación”. En la mateixa línia, es situa 

VICENTE ELIAS, però afegeix l’element subjectiu: la persona que dirigeix i que 

s’aprofita de l’activitat turística ha de ser un habitant del propi entorn rural. 

GILBERT considera que el turisme rural consisteix en un viatge o pernoctació en 

una zona rural, ja sigui agrícola o natural, que disposa d’una baixa densitat de 

població. 

Totes aquestes definicions, presenten greus carències per considerar únicament 

l’oferta i fer de l’allotjament l’eix central o únic. 

La pròpia administració turística ofereix un concepte més complet i elaborat del 

turisme rural. El Ministerio de Comercio y Turismo, el defineix com una oferta 

                                                
24 Comunicació de la Comissió, de 29 d’octubre de 1990. [COM (90) 438 final], p.3. 
25 J.CALATRAVA / P. RUIZ, El turismo, ¿una oportunidad para las zonas desfavorecidas?, LEADER 
Magazine, núm.4, otoño, citados por J.CALS/J.CAPELLÀ/E.VAQUÉ, El turismo en el desarrollo rural de 
España, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1995, p. 23. 
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d’activitats recreatives, allotjament i serveis afins, situada en el medi rural, dirigida 

principalment als habitants de les ciutats que cerquen unes vacances en el camp, 

en contacte amb la naturalesa i amb la gent local26. 

Aquesta definició constitueix un punt d’inflexió en la recerca d’un concepte idoni 

de turisme rural. Implica una visió àmplia del medi rural en el qual es desenvolupa, 

i incorpora, a més a l’allotjament, els diversos serveis i productes que aquest pot 

oferir, i afegeix, a través de les motivacions, el punt de vista de la demanda. 

Dins d’aquesta concepció de turisme rural, FUENTES formula una definició que 

té en compte tant les característiques de l’oferta com les de la demanda, i entén 

per turisme rural aquella activitat turística realitzada en l’espai rural, formada per 

una oferta integrada d’oci, dirigida a una demanda que té per motivació el contacte 

amb l’entorn autòcton i que tingui una interrelació amb la societat local. En la 

mateixa línia, VALDÉS considera que el turisme rural és l’activitat turística que es 

desenvolupa en el medi rural i que té com a motivació principal la recerca 

d’atractius turístics associats al descans, paisatge, cultura tradicional i fugida de la 

massificació. 

TRAVERSO defineix el turisme rural com l’activitat turística d’implantació 

sostenible en el medi rural. 

BLANCO considera el turisme com una expressió singular de les noves formes 

de turisme, caracteritzada per: 

a) Desenvolupar-se fora dels nuclis urbans. 

b) Produir-se de forma reduïda, a través d’espais generalment amplis. 

c) Utilitzar de manera diversa recursos naturals, culturals, patrimonials, 

d’allotjament i serveis, propis del medi rural. 

d) Contribuir al desenvolupament local i a la diversificació i competitivitat 

turística. 

BARDÓN indica que el turisme rural és una noció molt àmplia que engloba tant 

l’agroturisme o turisme en casa de l’agricultor, com qualsevol altre activitat turística 

que es desenvolupi en el medi rural. 

BLANCO i BENAYAS no defineixen el turisme rural, sinó que l’engloben dins dels 

nous productes turístics relacionats amb la naturalesa i definits com aquelles 

activitats recreatives i turístiques que es realitzen en el medi rural i en la 

naturalesa, i que inclouen, per tant, totes les formes de turisme associades a 

aquests termes (ecoturisme, agroturisme, turisme cultural, turisme d’aventura, 

turisme esportiu, etc.). 

                                                
26 Manual del planificador de Turismo Rural,  Instituto de estudios turísticos, Ministerio de Comercio y 
Turismo, 1994, Madrid, p.9. 
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GALIANO advoca per una concepció àmplia del terme i d’acord amb la realitat 

espanyola, i inclou dins del turisme rural l’agroturisme (directament relacionat amb 

les explotacions agràries) i totes aquelles activitats esportives, culturals, cinegètics, 

etc. que es desenvolupen en el medi rural. Aquestes conclusions les desenvolupa a 

partir de la definició de turisme rural feta per la Secretaria General de Turisme: 

Turisme rural és tot tipus d’aprofitament turístic en l’espai rural, sempre que 

compleixi amb una sèrie de limitacions: 

a) Que es tracti d’un turisme difús (no concentrat o massiu), per oposició al 

turisme intensiu de sol i platja o urbà. 

b) Que sigui respectuós amb el patrimoni natural y cultural,  

c) Que impliqui   participació activa de la població local, 

d) Que mantingui les activitats tradicionals del medi, que fugi del 

gegantisme i del monocultiu turístic. 

Autors com CALS, CAPELLÀ i VAQUÉ, formulen dues alternatives respecte de la 

definició del fenomen del turisme rural. En primer lloc, es refereixen a una 

concepció àmplia: aquell que inclou tots els fluxos turístics que tenen per escenari 

per al seu desenvolupament el medi no urbà, amb independència de les seves 

motivacions, activitats, nivell d’interès per la cultura rural, vinculacions amb la 

població agrària i modalitats d’allotjament. Els mateixos autors proposen una 

concepció més restringida sobre la base de distingir entre ‘turisme en l’espai rural’ i 

‘turisme rural’. Afirmen que és més apropiat referir-se a la globalitat dels 

moviments turístics que es desenvolupen en el medi rural amb l’expressió turisme 

en l’espai rural, i reservar la de turisme rural per aquelles manifestacions que en su 

major mesura s’identifiquen amb les especificacions de la vida rural, el seu hàbitat, 

la seva cultura i la seva economia.  

Més radical és el plantejament expressat per GARCIA CUESTA que defineix el 

turisme rural com aquella activitat que es basa en el desenvolupament, 

aprofitament i gaudiment de nous productes presents en el mercat i íntimament 

relacionats amb el medi rural. Des d’aquesta perspectiva, el turisme rural seria el 

gènere que comprendria a altres especialitats desenvolupades en el medi rural com 

són el turisme verd, agroturisme, turisme esportiu, a l’aire lliure, turisme bla i 

altres. 

La normativa que regula les activitats turístiques en el medi rural de les Illes 

Balears27, estableix que es consideren, en general, allotjaments rurals, aquells 

establiments o habitatges destinats a l’allotjament turístic mitjançant preu –situats 

en poblacions rurals -, amb o sense altres serveis complementaris i que estiguin 

                                                
27 Decret 62/1995, de 2 de juny, pel qual es regula la prestació de serveis turístics en el medi rural, 
Ordre de 13 d'octubre de 1.995 pel qual es desenvolupa el Decret 62/95, i Llei 2/1999, de 24 de març, 
general turística de les Illes Balears. 
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inscrits en el corresponent Registre d’allotjaments turístics de la Comunitat 

autònoma. 

Aquestes definicions propostes únicament constitueixen una petita mostra de 

les moltes que existeixen. 

Per altra banda, si examinem els Plans Futures I28 i II29, que han estat durant 

els últims anys instruments estratègics essencials de la política turística espanyola, 

observem que tampoc en ells es fa referència explícita al turisme rural. En el 

PICTE30, successor dels Futures, es parla del turisme rural i es posa de manifest 

l’excessiva disparitat entre CCAA.  

Els diferents plantejaments teòrics exposats, poden sintetitzar-se en dos grans 

concepcions a cerca del fenomen del turisme rural: 

 Una primera concepció comprendria el conjunt d’activitats turístiques 

que es desenvolupant en el medi rural sota la denominació de Turisme 

en l’espai rural. D’aquest mode, el turisme rural seria una de les seves 

especialitats (centrada en la prestació d’allotjament i altres serveis 

complementaris, amb una major vinculació  a la vida rural, això és, al 

seu hàbitat, cultura, costums, economia,...), diferenciada d’altres 

productes que també troben el seu marc de desenvolupament en el medi 

rural (ecoturisme, turisme verd, esportiu, cultural, ...). 

 Una segona faria del turisme rural el gènere o expressió que 

comprendria tota una sèrie de manifestacions, activitats i productes 

turístics que tenen en el medi o espai rural el seu àmbit territorial d 

desenvolupament. Segons aquest plantejament, el turisme en cases 

rurals, l’agroturisme, el turisme verd, l’ecoturisme, el turisme esportiu, 

etc., no serien més que expressions d’un mateix fenomen, l’anomenat 

turisme rural. 

Vistes totes les definicions anteriors, podem definir el turisme rural com la 

prestació d’un servei d’allotjament, amb o sense altres serveis complementaris, a 

canvi d’un preu, en establiments ubicats en el medi rural i caracteritzats pels la 

seva arquitectura tradicional,  l’entorn autòcton, la cultura local, ... on també es 

poden realitzar activitats d’oci, recreació, esportives i altres; amb una activitat 

empresarial que és independent o complementària de l’activitat agrícola – amb una 

relació sostenible entre turisme, naturalesa i comunitat local -.31 

 

                                                
28 Plan Marco de Competitividad del Turismo Español  (Plan Futures I. 1992-1995), Secretaría General de 
Turismo, 1992, Madrid. 
29 Promoción, Marketing y Comercialización  (Plan Futures II. 1996-1999), Secretaría General de 
Turismo, 1992, Madrid 
30 Plan Integral de la Calidad turística Española (PICTE, 2000-2006), Secretaría de Estado de Comercio y 
Turismo, 2000, Madrid. 
31 Elaboració pròpia a partir de les altres definicions estudiades. 
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La juxtaposició de les dues paraules turisme i rural pot parèixer contradictòria: 

la primera dona la idea de modernitat i la segona de tradició, però lluny d’això, avui 

en dia, el turisme rural intenta pal·liar un doble desequilibri: l’abandonament del 

camp i la sobrecàrrega de les platges. Així que el turisme rural presenta moltes 

virtuts, i de vegades, alguns autors, és presentat com a la panacea per a solucionar 

a la vegada els problemes de l’agricultura i una certa crisi del turisme. 

Un dels aspectes més destacats en el turisme rural és l’enorme diversitat de 

figures i noms de l’oferta d’allotjament rural que hi ha a Espanya –i  a la resta de la 

UE -. En total s’han comptabilitzat 53 figures l’allotjament regulades en totes les 

CCAA espanyoles, i que responen a més de 30 noms diferents; i fins i tot, davant la 

mateixa denominació les característiques són diferents segons la CA. Davant 

aquesta proliferació de denominacions, la confusió en el mercat és considerable. 

TAULA 4. Establiments de turisme rural a España per CC.AA 32 

ESTABLIMENTS DE TURISME 
RURAL A ESPAÑA PER CC.AA 

Andalusia 1038 

Aragó 751 

Astúries       1034 

Balears 237 

Canàries 797 

Cantàbria 375 

Castella i Lleó 2072 

Castella - La Mancha 768 

Catalunya 1374 

Comunitat Valenciana 809 

Extremadura 322 

Galícia 497 

Madrid 153 

Múrcia 218 

Navarra 487 

País Basc 262 

La Rioja 78 

Ceuta i Melilla 0 

TOTAL 11.272 
 

              FONT: INE (1r. semestre 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
32 Més endavant s’actualitzen i ajusten aquestes dades. 
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FIGURES D’ALLOTJAMENT RURAL PER CC.AA.:     

 ANDALUSIA: Casa rural, Vivienda turística de alojamiento rural, Hotel y 

apartamento turístico rural, i Complejo turístico rural. 

 ARAGÓ: Vivienda de turismo rural. 

 PRINCIPAT D’ASTÚRIES: Casas de aldea, Hoteles rurales, Núcleos de 

turismo rural i Apartamentos turísticos rurales. 

 ILLES BALEARS: Hotel rural, Allotjament d’agroturisme, i Allotjament de 

turisme d’interior. 

 CANÀRIES: Casa rural, i Hotel rural. 

 CANTÀBRIA: Palacios y casonas, Posadas, Casas de labranza, Viviendas 

rurales i Albergues turísticos. 

 CASTELLA I LLEÓ: Casa rural, Posada, i Centro turismo rural.  

 CASTELLA – LA MANCHA: Casa rural, i Casa de labranza. 

 CATALUNYA: Residència - casa de pagès: masia, casa de poble i 

allotjament rural independent. 

 EXTREMADURA: Apartamentos turísticos rurales, Casas rurales, 

Agroturismo i Hoteles rurales. 

 GALÍCIA: Pazos, castillos, monasterios, casas grandes y casas rectorales 

situadas en el medio rural; Casas de aldea i Casas de labranza. 

 COMUNITAT DE MADRID: Establecimientos de turismo rural. 

 REGIÓ DE MÚRCIA: Alojamiento turístico especial en zona de interior. 

 COMUNITAT FORAL DE NAVARRA: Casa rural. 

 PAÍS BASC: Agroturismo, Hotel rural, Casa rural, Camping rural i 

Apartamento rural. 

 LA RIOJA: Casas rurales. 

 COMUNITAT VALENCIANA: Cases rurals, Acampada en finca particular i 

Albergs turístics. 

La diversitat tipològica dels centres d’allotjament típicament rurals, a grans 

trets, es pot agrupar en: 

a) Hoteleria rural, això és, establiments de petita grandària, gestionats 

localment, on es tracta de primar la qualitat sobre la quantitat. 

b) Lloguer íntegre de cases rurals o lloguer d’una o varies habitacions en elles 

(o en apartaments turístics rurals), la casa rural ha d’estar habitada o tenir 
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un responsable que s’ocupi de l’atenció als turistes. La casa pot ser o no una 

explotació agrícola, en el primer cas parlem d’agroturisme. 

c) Càmping rural 

En el cas de les Illes Balears, la legislació de la Comunitat autònoma33 distingeix 

entre Hotel rural, Agroturisme i Turisme d’interior. D’acord amb la normativa 

autonòmica, les característiques d’aquests establiments d’allotjament són, a grosso 

modo, les que es citen a continuació: 

 HOTEL RURAL. 

CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICACIÓ: Construïda abans de 01.01.1940. No es 

poden realitzar obres per augmentar volum construït o que alteri la seva tipologia 

arquitectònica. Alt confort en construcció, instal·lacions, mobiliari i decoració 

UBICACIÓ: Terreny no urbanitzable i en parcel·la mínima de 50.000 m2 afecta a 

l’activitat. Excepció; finques rústiques incorporades  al nucli urbà per creixement 

d’aquest.  

CAPACITAT: Màxim 25 unitats d’allotjament i 50 places 

RÈGIM D’EXPLOTACIÓ: Hoteler, Obligatori: desdejuni i mitja pensió. 

CLASSIFICACIÓ: Única 

 AGROTURISME 

CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICACIÓ: Construïda abans de 01.01.1960. No es 

poden realitzar obres per augmentar volum construït o que alteri la seva tipologia 

arquitectònica.  

UBICACIÓ Terreny no urbanitzable i en finca d’explotació agrícola, ramadera o 

forestal amb un mínim de mitja UTH (Unitat-treball-home: quantitat de treball que 

un treballador agrícola actiu desenvolupa en 1.920 hores/any) = 960 h/any. Mínim 

25.000 m2 afectes a l’activitat  

CAPACITAT: Màxim 12 unitats d’allotjament i 24 places Coexistència d’activitat 

agrícola, ramadera o forestal amb la turística. 

RÈGIM D’EXPLOTACIÓ: Coexistència d’activitat agrícola, ramadera o forestal amb la 

turística. Obligatori allotjament i desdejuni. 

CLASSIFICACIÓ: Única 

                                                
33 Decret 62/1995, de 2 de juny, pel qual es regula la prestació de serveis turístics en el medi rural, 
Ordre de 13 d'octubre de 1.995 pel qual es desenvolupa el Decret 62/95, i Llei 2/1999, de 24 de març, 
general turística de les Illes Balears. 
 



  MARC DE REFERÈNCIA                   CAPÍTOL III                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
   - 48 - 

 
 

 TURISME D’INTERIOR 

CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICACIÓ: Construïda abans de 01.01.1940. Tipologia 

tradicional de l’entorn urbà. No es poden realitzar obres per augmentar volum 

construït o que alteri la seva tipologia arquitectònica. Condicions de confort i 

qualitat d’acabaments, instal·lacions, mobiliari i decoració. 

UBICACIÓ: Cascs antics de nuclis urbans a més de 500 m. de la zona turística més 

propera.  

CAPACITAT: Màxim 8 unitats d’allotjament i 16 places. 

RÈGIM D’EXPLOTACIÓ: Obligatori: allotjament i desdejuni. Servei de menjars 

optatiu. 

CLASSIFICACIÓ: Única 

El futur desenvolupament del turisme rural en les Illes Balears passar per la 

consolidació de l'oferta existent mitjançant la programació d'una oferta d'oci 

complementària que permeti la reducció de l’estacionalitat i l'atracció d'una 

demanda continuada. Per a assolir que el turisme rural sigui un instrument de 

desenvolupament endogen és necessari oferir un producte turístic integrat que 

impliqui a la societat local i que actuï sobre el territori (VILLARINO, 2000). 

D'aquesta forma seria possible arribar a la desitjada dinamització del món rural, 

mitjançant la diversificació de les activitats econòmiques, com pot ser a través de la 

creació d'empreses complementàries al turisme rural que permetin la millora de 

l'ocupació, qüestió que fins a ara no s'ha reflectit en la pràctica.  
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IV. DISSENY EMPÍRIC 
  

En els apartats següents s’explica, argumenta i desevolupa l’anàlisi empírica 

de la investigació: 

 

1. DISSENY DE LA INVESTIGACIÓ 
 

1.1 Hipòtesis de treball 

L’origen de les suposicions, lluny de trobar-se en un coneixement remot del 

sector que ens ocupa, ho fa en la pròpia experiència professional. En el moment de 

començar aquesta investigació ja feia temps que hi havia una bona familiaritat tant 

amb els seus actors, com amb les principals fonts, puntuals i periòdiques, 

d’informació especialitzada en una pluralitat d’aspectes del turisme en el medi rural, 

incloent articles de revistes científiques, informes d’entitats privades, estudis 

institucionals, foros internacionals, etc. 

Per tot això, quan va tenir lloc la revisió bibliogràfica i dels treballs relacionats 

amb l’objecte de l’estudi, en el que constitueix l’estat de la qüestió, aspectes com 

els de la delimitació del sector, la seva evolució, les tendències, els clients, els 

canals de distribució,... no resultaven desconeguts. 

Les hipòtesis establertes per a aquesta investigació intentaran provar distints 

fenòmens i comportaments de variables rellevants relacionades amb el turisme en 

el medi rural.  

En primer lloc, i en allò que al sector escollit es refereix, no tan sols els diferents 

estudis sobre el grau de creixement del segment de turisme en el medi rural – com 

els realitzats per BOTE34, OPPERMANN35, BUTLER36, o el propi Ministeri de comerç i 

turisme37 – coincideixen en indicar el seu constant creixement durant quasi dues 

dècades, sinó que les previsions futures fan probable la continuïtat d’aquesta 

tendència, producte, com afirmen VOGELER38, KNEBEL39, SERRA40 o GARCÍA41, 

entre d’altres, dels canvis socials i en les preferències dels consumidors.  

                                                
34 BOTE, V (1988), Turismo en Espacio Rural: Rehabilitación del Patrimonio y de la Economía local. 
Popular. Madrid. 
35 OPPERMANN, M. (1997) Rural tourism in Germany: farm and rural tourism operators. In: PAGE, S.J. 
and GETZ, D. (eds) The Business of rural Tourism: International Perspectives. International Thomson 
Business. 
36 BUTLER, R., HALL, C.M. and JENKINS, J., 1998. Tourism and recreation in rural areas. Wiley, Londres.  
37 MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO. SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO. TURESPAÑA (1994): 
Manual del Planificador de Turismo Rural. Instituto de Estudios Turísticos. Madrid. 
38VOGELER, C. i HERNÁNDEZ, E. (2000): El mercado turístico. Estructura, operaciones y procesos de 
producción. Madrid. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. 
39 KNEBEL, H: Sociología del turismo. Ed. Hispano-Europea. 
40 SERRA, A. (2002); Marketing turístico. Editorial Esic-Piràmide. Madrid. 
41 GARCÍA HENCHE, BLANCA (2003): Márketing del turismo rural. Editorial Esic-Pirámide. Madrid. 
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A més a més, els canvis socials i en les preferències dels consumidors, 

coincideixen en el temps amb l’aparició de noves tecnologies que han conduït a un 

canvi de paradigma en la indústria turística, fent que el turisme rural adquireixi un 

paper protagonista com a medi de les organitzacions a enfrontar-se als nous reptes 

socioeconòmics, canviant la seva forma de respondre a les noves oportunitats de 

negoci. 

En aquest mateix sentit, la revisió de treballs com el d’AGUILÓ42, qui conclou 

que la tecnologia fa possible que empreses i economies familiars puguin començar 

a resoldre sense desplaçaments del lloc de treball i la llar l’organització del viatge 

amb la contractació de tots els seus components, el que segons BENTLEY43 suposa 

que les cada cop majors oportunitats de que disposen els individus per a organitzar 

els seus propis viatges mitjançant un ordinador personal poden amenaçar 

l’existència mateixa de les agències de viatges, o els de HANNA i MILLAR44, que 

coincideixen en que les noves circumstàncies permeten a les empreses, 

institucions, viatgers i intermediaris noves formes de planificació, reserves, 

pagaments, distribució i promoció,... que afegit a les reflexions anteriors ens 

indueix a plantejar la següent hipòtesi de treball: 

 H1: Les noves tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen 

als individus / agents que operen amb elles grans oportunitats de 

negoci. Internet s’ha convertit en el major instrument de 

promoció i distribució del producte turisme en el medi rural 

A les Illes Balears, el turisme en el medi rural comença a desenvolupar-se l’any 

1992, i representa un complement important per a les rendes familiars, tot i que, 

com indica AGUILÓ45, el seu perfil a diferència de l’Estat espanyol i d’altres països 

fomenta més la creació de places d’allotjament d’interior que no activitats que 

permetin el desenvolupament agrícola integral. Fet que ens duu al següent supòsit: 

 H2: El producte turisme en el medi rural, que va nàixer amb l’esperit 

de ser un complement de les economies rurals i ser un producte 

autèntic, ha derivat en una continuació de l’hoteleria tradicional, 

amb un producte estandarditzat, que ha esdevingut en un 

substitut de l’activitat agrària. Allò que a les Balears començà 

com un complement ha esdevingut en l’activitat principal. 

                                                
42 AGUILÓ, E. (1996): Evolución y expectativas de la actividad turística. En PEDREÑO, A. i MONFORT, 
V.M.: Introducción a la economía del turismo en España. Civitas. Madrid. 
43 BENTLEY, R.B. (1996): Information technology and tourism: an update, Tourism Management, Vol. 
17, núm. 2. 
44 HANNA, J.R.P. i  MILLAR, R.J. (1997): Promoting torusim on the internet, Tourism Management, Vol. 
18, núm.7. 
45 AGUILÓ, A. (2002): Agricultura i Ramaderia a Mallorca. Cercle d’economia a Mallorca. Cambra de 
comerç, indústria i navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera. 
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El fet de passar les vacances en el medi rural té a veure amb la possibilitat de 

realitzar activitats rurals típiques, que inclouen els esports i activitats relacionades 

amb l’agricultura i el camp, juntament amb el paisatge i la qualitat mediambiental 

(BARDÓN, 199046; FUENTES47, 1995; YAGÜE, 200248), Però, a més a més, en 

alguns casos, el passar les vacances en el camp està relacionat amb altres 

consideracions (SOLSONA, 199949), ja que, si no van unides a alguna motivació de 

les anteriorment assenyalades, implicarien l’existència d’un turista d’allotjament 

rural no identificat amb un turisme de naturalesa, integrat en l’àmbit rural, 

respectuós amb el medi ambient i afavoridor de l’intercanvi entre la cultura urbana i 

la rural, aspectes tots ells que constitueixen alguns dels objectius inicials cercats 

per aquest turisme (VALDÉS, 199650). 

Per això, és important estudiar les motivacions que originen el viatge al medi 

rural amb l’objecte d’identificar les diferents tipologies de turistes rurals, i d’aquesta 

manera disposar d’una important eina per al coneixement de la demanda. I es 

considera la hipòtesi següent: 

 H3: Les motivacions per a passar les vacances a les Illes Balears en 

un establiment de turisme en el medi rural són molt distintes de 

les dels turistes que s’allotgen als establiments hotelers de la 

costa. Les motivacions varien de forma substancial en funció de 

la nacionalitat dels visitant, en funció del tipus d’establiment i en 

funció de l’illa de referència. 

Tradicionalment, el concepte de turista rural fa referència a aquells individus 

que escullen un allotjament en el medi rural per a passar les seves vacances i entre 

les seves principals motivacions destaquen el contacte amb la naturalesa, la 

tranquil·litat i la qualitat mediambiental (BOTE, 1987; SHARPLEY i SHARPLEY, 

1997). Però l’ampli creixement del turisme rural en els darrers anys del passat 

segle XX produeix importants canvis en els objectius inicials del turisme rural 

(VALDÉS i DEL VALLE, 2003). Amb respecte a la demanda, s’ha pogut constatar 

que les motivacions dels turistes són molt àmplies i entre elles n’existeixen algunes 

poc relacionades amb un turisme de naturalesa, integrat el l’àmbit rural i 

respectuós amb el medi ambient, com la proximitat al domicili habitual o el preu de 

l’allotjament (SOLSONA, 1999). En la línia de valorar si el turista rural està perdent 

els seus orígens, es pretén detectar si existeix un tipus de turista d’allotjament 

rural en front als anomenats turistes rurals i, per altre banda, caracteritzar cada 

                                                
46 BARDÓN FERNÀNDEZ, E. (1990): Consideraciones sobre el turismo rural en España y medidas de 
desarrollo. Estudios Turísticos, núm. 108, pp. 61-82. 
47 FUENTES, R (1995): El Turismo Rural en España. Especial Referencia al Análisis de la Demanda. 
Instituto de Estudios Turísticos, Madrid (1995).  
48 YAGÜE, R.M., 2002. Rural tourism in Spain. Annals of Tourism Research 4 29, pp. 1101–1110. 
49 SOLSONA, J. (1999): El turismo rural en la Comunidad Valenciana: análisis y planificación. Aplicación 
al Alto Mijares. Sociedad Castellonense de Cultura. Serie de Estudios Económicos XII. 
50 VALDÉS, L (1996): El turismo rural en España. Muñoz, A. i Monfort, V, Introducción a la Economía en 
España. 
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una d’aquestes tipologies segons les característiques socioeconòmiques, de 

comportament en el viatge i de preferències sobre activitats dels seus membres. 

Per això es llança la següent suposició: 

 H4: En el medi rural s’hi troben dues tipologies de turistes: per una 

banda els turistes d’allotjament rural, i per altra els anomenats 

turistes rurals, i cada grup té unes característiques ben 

diferenciades. 

Els estudis existents sobre el turisme rural a les Balears, com el de la CAEB de 

200251, no fan distinció del producte entre illes. I de la mateixa manera que la 

imatge de Balears està clarament polaritzada entre les diferents nacionalitats dels 

turistes per cadascuna de les illes (SERRA, A)52, el producte turisme en el medi 

rural no és el mateix a cada illa, per això és vol establir la següent hipòtesi: 

 H5: El producte turisme en el medi rural no és homogeni a les 

Balears: hi ha un producte diferenciat per cadascuna de les illes, 

amb unes característiques i particularitats pròpies segons l’illa de 

què es tracti.  

Les investigacions empíriques sobre la demanda turística rural espanyola actual53 

estableixen que aquesta presenta unes característiques que poden homogeneïtzar-

se com capacitat adquisitiva i nivell cultural mitjà, professionals independents amb 

edats compreses entre 25 i 44 anys (més del 65% del total), de sexe masculí i 

femení indistintament, majoritàriament residents a Espanya, de procedència 

preferentment urbana i disposats a sensibilitzar-se amb els espais rurals i gaudir 

d'ells, amb una estada mitjana de 3,07 dies segons dades de l’INE de 2006,...  I en 

aquesta investigació es vol demostrar que: 

H6: La demanda de turisme en el medi rural de les Illes Balears (i a 

cada illa en particular) presenta trets diferencials amb respecte a 

la demanda de la resta del territori nacional: el turista rural 

balear difereix del perfil general del TR a España en aspectes 

com la nacionalitat, capacitat adquisitiva, durada mitjana de 

l’estada, motivacions,  etc.,  així com també segons l’illa de 

referència. 

Els turistes que decideixen realitzar turisme rural, volen rompre amb la formalitat 

del seu comportament en la ciutat. Cerquen el camp i una oportunitat per a restituir 

les seves energies i l'equilibri. Un turista que valora la seva qualitat de vida, cerca 

un poble petit, tranquil, amb naturalesa viva i cultura local atraient.  

                                                
51 TUR, V. i  GARAU, J,(2002): Agroturismo y turismo rural en Baleares. CAEB - CITTIB – Govern IIBB. 
52 SERRA, A. et al. (2002): Imatge de les Illes Balears al mercat alemany. CITTIB – Govern IIBB. 
53 Com els realitzats per les ccaa. d’Andalusia (SAETA) de 2004 i d’Astúries (SITA) de 2006. 
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A més a més, en referència a altres aspectes, s’han fet suposicions - basades en 

experiències anteriors i per treballs realitzats amb aquests establiments, així com 

per informacions d’experts i indicacions de professionals del sector - que es 

resumeixen en les següents hipòtesis de treball que es volen contrastar: 

 H7: A l’hora de marcar els preus els allotjaments estableixen preus 

similars als dels establiments situats en la mateixa zona 

geogràfica. 

 H8: Els establiments d’allotjament en el medi rural de les Illes 

Balears ocupen una avantatge competitiva respecte dels de la 

resta del territori espanyol per la seva alta qualitat de les 

edificacions, equipaments i instal·lacions. 

H9: Existeixen grups d’allotjaments definits segons els atributs 

generals dels mateixos (que no coincideixen amb les 3 tipologies 

oficials d’hotel rural, agroturisme i turisme d’interior), i que 

presenten divergències marcades segons l’illa de que es tracti. 

Fet que marca les diferències significatives en quan a preus dels 

diferents establiments. 

H10: Els ETR ofereixen una amplia varietat d’activitats 

complementàries, però ho fan contractant empreses d’activitats 

d’oci. 

H11: La reduïda  dimensió de la major part dels establiments limita 

els recursos disponibles per a promoció i comercialització, i és 

per això que és necessari l’associacionisme. 

H12: Mentre que a la península el desenvolupament del turisme rural 

fou fomentat des de l’estat amb regulacions especials i ajudes i 

subvencions econòmiques, sembla que a les Balears el 

recolzament de les administracions públiques a aquest sector ha 

estat escàs, amb poques ajudes i encara de baixa quantia.  

H13: El perfil dels propietaris o gestors d’ETR és molt variat, i per 

tant presenten una disparitat d’opinions, percepcions o idees 

sobre el que és el turisme en el medi rural, fet que es plasma en 

un producte molt heterogeni. 

H14: Els factors que més valoren els turistes rurals són la 

tranquil·litat i el contacte amb la naturalesa. 

H15: Els turistes rurals no diferencien entre les distintes tipologies 

d’establiments d’allotjament en el medi rural, es a dir, en la 
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comunitat balear, no fan distinció entre Agroturisme, Turisme 

rural i Turisme d’interior. 

H16: Una de les principals preocupacions que tenen els turistes rurals 

és el medi ambient, no obstant això, els empresaris o gestors 

d’establiments de turisme rural de les Balears no estan 

plenament conscienciejats atès que s’apliquen poques mesures 

d’estalvi de recursos o bones pràctiques mediambientals. I per 

tant, s’intueix que tampoc disposen de sistemes de gestió de la 

qualitat implantats. 

H17:El turista rural actual cerca productes i espais turístics 

diferenciats, amb ofertes específiques que responguin a 

motivacions concretes, és un turista actiu que vol practicar 

activitats esportives en el medi rural, visitar indrets d’interès 

cultural, gaudir de la gastronomia, etc. 

H18:El turisme tradicional de sol i platja presenta una acusada 

estacionalitat, a períodes d’alta intensitat en els mesos d’estiu li 

succeeixen períodes de baixa activitat en els mesos menys 

calorosos. Si bé el turisme en el medi rural presenta una certa 

estacionalitat, aquesta no és tan accentuada com la del turisme 

tradicional. 

H19: Els turistes que s’allotgen en establiments de turisme en el 

medi rural presenten un alt grau de satisfacció, que es concreta 

amb la seva fidelització. 

H20: La contractació de transport i allotjament per separat és la 

opció preferida dels turistes en el medi rural. I allotjament i 

desdejuni és el règim d’allotjament més habitual. 

H21: La despesa mitjana per persona i dia és molt més elevada que 

la del turisme tradicional, i varia, bàsicament, segons el tipus 

d’establiment, la nacionalitat i l’illa de referència. 

H22: Es vol contrastar si determinades accions comercials (com la 

realització d’ofertes, els canals de promoció emprats, la 

distribució realitzada,...) són dependents, o no, del tipus 

d’establiment (agroturisme, hotel rural o turisme d’interior), de 

la seva situació territorial (Mallorca, Menorca o Eivissa) i si hi 

poden influir altres factors. 
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Un cop formulades les hipòtesis abans esmentades, es procedirà a la seva 

verificació. Aquest procés s’inicia amb l’enunciat de les bases conceptuals i 

teòriques, des de les quals es plantejarà el present treball, amb l’enfocament 

específic que millor s’ajusti a aquesta investigació. 

A través dels qüestionaris, amb preguntes molt concretes, realitzats en els 

establiments d’allotjament en el medi rural de les Illes Balears, que analitzen 

l’oferta (nombre d’establiments, característiques, serveis, preus,...) i la demanda 

(nacionalitat dels clients, nivell socioeconòmic, despesa realitzada, motivacions,...), 

i amb la informació secundària, es vol intentar contrastar les hipòtesis de partida 

establertes, així com determinar i contrastar l’existència d’altres relacions causals 

no intuïdes en aquests estadis preliminars de l’estudi, cercant així el major 

coneixement de la situació del turisme rural en la CA de les Illes Balears. 

 

 

1.2 Tipus de disseny de la investigació 

Les al·lusions al turisme en el medi rural, des de fa temps, s’han convertit en 

una constant quan es vol tractar de cercar alternatives per a aconseguir noves 

formes de renda en el medi rural o el realçament de les zones d’interior. 

Les característiques d’aquesta mena de turisme són ja perfectament conegudes: 

la conservació, recuperació i millora de l’arquitectura tradicional en el seu propi 

entorn, el respecte per la cultura autòctona i la recuperació de les seves arrels, la 

diversificació de les economies rurals amb el que aporta el turisme, la creació de 

llocs de feina, la professionalització i formació professional en les àrees rurals, la 

presentació en els mercats d’una nova oferta turística no massificada, etc. 

Amb tot això s’aconsegueix que el medi rural participi d’una economia ‘mixta’ 

com a solució de futur, i aprofiti aquesta font de rendes que per a la comunitat 

balear ha suposat des de fa dècades la indústria turística (AGUILÓ, A. 2002). 

El creixement del turisme rural ha esdevingut en una font d’oportunitats per a 

empresaris i professionals. S’ha de remarcar que no s’ha d’oferir únicament 

allotjament, sinó que s’ha d’oferir una forma diferent de passar uns dies de 

descans, un temps d’oci, i a més a més permetre als turistes i visitants la 

possibilitat de realitzar activitats que no es poden fer a la ciutat, estar en contacte 

amb la naturalesa i gaudir de la pau i l’assossec que un medi rural com el balear es 

capaç d’oferir. Una de les claus de l’èxit d’aquest producte, radica en la seva 

originalitat i tipicitat. 

L’oferta d’activitats turístiques en el medi rural, com a conseqüència d’una 

creixent demanda existent, es realitza d’una forma ràpida i contínua en els darrers 

quinze anys. Amb les dades existents a les Balears i l’anàlisi de les tendències 

actuals de l’oferta i la demanda del turisme rural, es pot constatar que s’ha passat 
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d’una fase de baix creixement a una fase d’alt creixement i desenvolupament. En 

aquesta investigació es planteja contrastar les dades obtingudes de l’oferta i la 

demanda de turisme rural en la CA de les Illes Balears, i així poder comprovar la 

seva tendència general. 

S’ha realitzat una aproximació a l’anàlisi de l’oferta i de la demanda del turisme 

en el medi rural dins de l’àmbit geogràfic de la província de les Illes Balears a partir 

de distintes dades secundàries, i a partir d’un estudi empíric. Els objectius de 

l’estudi empíric s’han centrat en un coneixement de l’oferta (establiments) i de la 

demanda (turistes), i de les estratègies de màrqueting utilitzades. 

Aquest recull de dades té com a finalitat principal el descobriment d’idees i 

coneixements (SANTESMASES, 1999)54 sobre el tema. Així doncs, es pot formular 

el problema del turisme rural d’una manera més específica. 

Es fa l’estudi descriptiu de tipus transversal, emprant el mètode de l’enquesta 

per a: 1) Determinar i analitzar idees, opinions i comportaments dels propietaris o 

gestors d’allotjaments en el medi rural, i estratègies de producte, preu, distribució i 

promoció dels establiments; i 2) Analitzar tot un conjunt de variables sobre les 

característiques i el comportament de la demanda.  

Els estudis descriptius, a més a més de l’enquesta, es realitzen per observació 

directa, de fullets i guies, visita a empreses d’intermediació turística, etc.  Es a dir, 

el treball de camp no es realitza únicament mitjançant qüestionaris, o dades 

primàries, sinó que també s’empra una gran quantitat d’informació secundària per 

a la realització de l’estudi. 

L’enquesta es realitza durant l’any 2006 en diverses temporades, mitjançant 

visites als establiments55. Es fan personalment totes les enquestes, sense cap ajuda 

externa. 

La recollida de dades es realitza a través de: a) una enquesta d’oferta amb 

enquestador present; i b) una enquesta de demanda, que pot ser també amb 

enquestador present, o autoadministrada en el propi establiment - disponible en 

castellà, anglès, francès, i alemany. I es compensa pel temps dedicat, a una gran 

part dels clients enquestats, amb un petit obsequi: una figura típica de fang de 

l’artesania popular mallorquina, un siurell. 

Es realitzen controls de consistència en les respostes. Les enquestes 

contestades de manera descuidada, errònies, o fora de rang s’eliminen de l’anàlisi.  

                                                
54 SANTESMASES MESTRE, M (1999): Marketing, Conceptos y Estrategias, Ed.nes Pirámide, Madrid, p. 
335. 
55 És obvi citar que s’ha realitzat un pre-test o test pilot (a 3 establiments: 1 HR de Sóller, 1 TI 
d’Alcúdia, i un AG de Campos), a fi de detectar possibles errors d’interpretació per part dels 
enquüestats. 
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Es complimenta, també, un petit qüestionari, després de cada visita, per a 

identificar aspectes generals de l’entorn, servei, etc. 

En darrer lloc, és desenvolupen reunions amb empresaris, professionals i 

investigadors de turisme en el medi rural per a completar els resultats de la 

investigació. Fins i tot, es va considerar la possibilitat d’elaborar un Delphi. 

 

 

1.3 Fases de la investigació 
 

En aquest apartat es senyalen les fases que s’han seguit per a indicar el procés 

científic complet realitzat abans d’obtenir les conclusions finals. 

L’elaboració d’aquest treball es realitza en 4 fases: 

  

 Primera fase: d’apropament 

No es tracta d’una fase prèvia, sinó d’una etapa on s’estudien els conceptes 

bàsics que demarquen el nostre camp, així com els principals processos que els han 

configurat. 

Aquesta fase comporta tres accions fonamentals: 

a) La consulta de bibliografia sobre el tema, determinant quins instruments 

s’han d’escollir per a recolzar el nostre treball. 

b) La consulta, a través de conversacions amb diversos experts del món 

universitari o investigador, sobre vies per a recopilar informació i sobre els 

seus plantejaments o experiència personal en aquestes qüestions. 

c) L’inici de la recerca de les bibliografies, centres de documentació, bases de 

dades, informes, dades específiques, etc. que de manera directa, poguessin 

servir en aquest treball. 

 

 Segona fase: de delimitació 

En aquest període, entre el director de la tesi i el doctorand, es delimita la 

investigació basant-se en la informació disponible i susceptible d’aconseguir, i 

també a partir dels objectius finals als quals s’aspira.  
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 Tercera fase: d’elaboració 

Aquesta fase es divideix en dues parts: 

 1a. part:  

Recerca i obtenció de dades, per fer una anàlisi general del turisme rural, 

a través de diverses fonts: previs realitzats, organismes públics i privats, 

estudis, recerca bibliogràfica, etc. 

Amb el repàs de les dades obtingudes es vol establir un plantejament 

teòric del turisme rural, delimitar el concepte de turisme rural, inventariar 

els establiments de turisme rural  de les Balears, determinar les 

característiques generals, i explicar les causes de l’expansió d’aquesta 

tipologia de turisme i les seves contribucions al desenvolupament rural. 

Es preveu la realització d’una sèrie d’enquestes, i es vol arribar a una 

gran població d’establiments existents (hotels rurals, agroturismes i turismes 

d’interior), una mostra altament representativa del conjunt de l’oferta, i 

demanda de turisme rural a les Illes Balears. 

2a part:  

Aquesta part consta de quatre etapes que es faran de forma simultània, 

mitjançant visites als establiments, entrevistes i observació directa, i altres:  

a) Realització d’una enquesta als empresaris (o gestors) 

d’establiments de turisme rural, que es trobin autoritzats, a les 

Illes.  

El qüestionari s’estructura en quatre àrees temàtiques, d’acord amb 

els quatre instruments del màrqueting: producte (la idea 

fonamental és conèixer els establiments, infrastructures, 

equipaments i serveis ofertats), preu (estudiar les estratègies 

seguides pels diferents establiments, i fer una comparació per tipus 

d’establiment i zona, i analitzar les raons de cada estratègia), 

promoció (conèixer si hi ha publicitat turística de l’establiment i de 

la zona, analitzar fullets i guies, fires,...) i distribució (analitzar els 

canals: agències, centrals de reserves, ...). 

Els objectius establerts en aquest punt són: 

1. Elaborar una base de dades amb els establiments de turisme en 

el medi rural i els seus atributs: equipaments, instal·lacions 

serveis, preus,...  

2. Establir una diagnosi de la situació actual de l’oferta. 



  DISSENY EMPÍRIC                   CAPÍTOL IV                                                                                                                                             

 
   - 59 - 

 
 

3. Conèixer l’estratègia de marketing seguida per cadascun dels 

establiments d’allotjament en el medi rural balear, i investigar 

el producte, el preu, els canals de distribució i els sistemes de 

comunicació emprats56. 

b) Es fan enquestes als clients dels establiments de turisme en el medi 

rural. I d’aquesta manera poder estudiar la demanda: perfil dels 

turistes, preferències, motivacions, valoracions, satisfacció, 

fidelitat, conducta de compra, etc. 

L’objectiu és analitzar les característiques del turisme rural a la 

comunitat balear per poder establir una diagnosi de la situació 

actual de la demanda d’allotjaments rurals. 

c) Es realitza un informe,  per part de l’investigador –un observador 

extern -, dels aspectes generals destacables dels establiments 

visitats. Es complimenta, de manera reservada, al finalitzar cada 

visita, un breu qüestionari, basat en l’observació directa, que 

contempla la revisió en una escala de valors dels aspectes més 

rellevants de l’establiment visitat, amb l’objectiu d’extreure un 

índex avaluatiu per a instal·lacions i serveis (senyalització, ambient, 

caràcter, mobiliari, ...). 

d) Entrevistes personals realitzades a professionals i experts en 

diferents temes relacionats amb el turisme en el medi rural 

 

3a part:  

 Anàlisi estadística, mitjançant el programa informàtic DYANE. 

 Quarta fase: de conclusió 

Amb la informació recaptada en les fases anteriors, i un cop establertes les 

conclusions finals, es podrà assolir l’objectiu general d’aquest estudi que és 

sotmetre a l’activitat turística en el medi rural de les Illes Balears a un estudi 

rigorós, fer un seguiment del creixement en els darrers anys dels establiments de 

turisme rural i demostrar que representen una oportunitat interessant per al 

desenvolupament turístic, atès que suposen una activitat econòmica prou 

important. I d’aquesta manera poder precisar les mancances i limitacions, i 

determinar les potencialitats, i possibilitats de desenvolupament i millora del 

turisme en el medi rural, i les fonts d’avantatge competitiva per a les empreses de 

TR, amb els resultats obtinguts de l’anàlisi de l’oferta i de la demanda, per illes, que 

degudament aprofitades poden millorar la seva posició.    

                                                
56 Les 4 P’s del marketing mix: price, product, promotion and place (preu, producte, promoció i 
distribució) 



  DISSENY EMPÍRIC                   CAPÍTOL IV                                                                                                                                             

 
   - 60 - 

 
 

1.4 Definició, classificació i mesura de les variables. 
 

Per a realitzar una anàlisi del turisme rural a les Illes Balears, es necessiten una 

sèrie de variables que ajudin a determinar l’objectiu bàsic de la investigació - la 

situació del turisme en el medi rural a les Illes Balears, oferta i demanda, així com 

les estratègies de màrqueting seguides per les empreses d’allotjament rural en 

aquesta regió -.  

En primer lloc, s’ha de realitzar una definició de les variables amb les quals 

volem operar, i despès necessitem fer-les operatives i mesurables.  

 
 1. Anàlisi de l’oferta de turisme rural57 

Les variables descriptives dels allotjaments, de naturalesa objectiva general, 

han intentat,  en primer lloc, obtenir un retrat del tipus d’allotjament enquestat 

amb les variables: nombre d’unitats d’allotjament, data d’obertura, formació del 

propietari / gestor i edat i sexe d’aquest. En segon lloc, conèixer diversos aspectes i 

característiques del tipus d’allotjament (accés, cuina, gastronomia, etc.) i les 

activitats complementàries que s’ofereixen (lloguer de bicicletes, senderisme, 

pràctica d’esports diversos, etc.). I per acabar, conèixer les principals opinions dels 

propietaris o gestors d’establiments de turisme en el medi rural.   

Les variables emprades a l’estudi es classifiquen, en funció d’allò que mesuren, 

en comportaments, atributs, opinions i motivacions. 

 Comportaments: s’estudien distints comportaments dels propietaris en 

funció a si pertanyen o no a alguna associació, el tipus de contractació, si 

assisteixen a fires, etc.  

 Atributs: la valoració independent dels atributs que formen el producte 

turístic, s’ha estructurat basant-se en tres dimensions: característiques de 

l’establiment d’allotjament, caràcters de l’oferta complementària i atributs 

de la destinació turística. 

 

S’han tingut en compte en el present estudi els següents atributs: 

a) Tipus d’establiment (agroturisme, hotel rural i/o turisme d’interior) i 

ubicació (illa, localitat i municipi). 

b) Règim d’allotjament que ofereix l’establiment (casa de lloguer complet, 

allotjament compartit, règims amb pensió alimentària –allotjament i 

desdejuni, mitja pensió o pensió completa -, i d’altres.  

c) Nacionalitat dels clients i percentatge d’ocupació per mesos 

(estacionalitat). 

                                                
57 El qüestionari el·laborat es troba a l’ANNEX 1 
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d) Les activitat que poden realitzar els clients. 

e) La tipologia dels establiments i característiques de qualitat, sistemes 

d’estalvi   

f) Preu: preu d’una habitació segons la temporada, estratègies de fixació de 

preus (els costos, el que fa la competència, o d’altres) i ofertes (per cap 

de setmana,  2 x 1, setmana completa o d’altres). 

g) Tipologia de l’edificació, característiques de l’establiment, decoració,... 

h) Ajudes: Recepció d’algun tipus d’ajuda per a la construcció o millora de 

l’establiment, o per la promoció de l’allotjament per part d’algun 

organisme públic o privat. 

i) Equipament de l’establiment (calefacció i/o climatització, televisió en els 

allotjaments, accés a internet, etc.). 

j) Tracte personal i servei. 

k) Tipus i nombre d’unitats d’allotjament (habitacions) de l’establiment. 

l) Gastronomia. 

m) Experiència turística. 

n) Formació i edat dels empresaris.  

 Opinions: es mesuren en aquest punt les creences sobre el turisme en el 

medi rural que tenen els oferents dels allotjaments, la valoració dels 

diferents atractius i de les possibilitats del turisme rural en la regió / illa, les 

afirmacions sobre la idea de turisme rural, i com posicionen els distints 

atributs dels seus establiments (contacte amb la naturalesa, cultura y 

tradicions, tranquil·litat i descans, etc.).  

 Motivacions: les variables que es valoren són les raons pels quals s’ha 

decidit l’obertura d’aquest tipus d’establiment o els motius pels quals s’és 

soci o no d’una associació turística). 

 

2. Anàlisi de la demanda de turisme rural58.  

L’enquesta de demanda turística té com objectiu la recopilació d’informació 

determinant de les característiques del turistes en el medi rural de les Illes Balears.  

A l’igual que amb l’oferta, les variables emprades a l’estudi es classifiquen, en 

funció d’allò que mesuren, en:  

 Comportaments: basats en la importància que tenen per als turistes 

diversos aspectes del viatge, com són: escapar de la rutina diària, la 

                                                
58 El qüetionari elaborat es troba a l’ANNEX 2 
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tranquil·litat i el relax, el contacte  amb la naturalesa, conèixer aspectes de 

la destinació, gaudir del clima, etc. Les activitats realitzades  a l’illa de 

destinació: golf, activitats aquàtiques, senderisme, cicloturisme, passeigs a 

cavall, excursions, visites a llocs històrics o monuments, activitats culturals, 

anar a la platja, anar de compres, realització d’esports, etc. 

 Atributs: els atributs dels clients dels allotjaments turístics (demanda) són: 

el país de residència, el sexe, l’edat, com ha realitzat el viatge (tot sol, amb 

parella, en família, amb amics, o altres grups), el nivell d’estudis, la 

professió i els ingressos mensuals per persona. A més a més, s’han 

determinat els països visitats ens els dos darrers anys (per determinar els 

principals competidors), en el cas de ser Espanya (s’ha especificat la zona o 

regió). 

 Opinions dels clients dels establiments de turisme rural (qualitat de 

l’allotjament, equipaments, tracte familiar, cultura i folklore, gastronomia, 

etc.) i de la destinació escollida (accessos, relació qualitat-preu, neteja de 

l’entorn, seguretat de la destinació, ambient, amabilitat de la gent, 

tranquil·litat, etc.  S’ha valorat el grau de satisfacció global dels seu viatge a 

les Balears, i si es te pensat tornar a establiments de turisme rural en els 

pròxims 3 anys. 

 Motivacions per a la realització del viatge vacacional en un establiment de 

turisme rural de les Illes Balears, i la influència de diverses fonts 

d’informació a l’hora d’escollir i planificar les seves vacances en un 

establiment rural (indicacions d’agències de viatge, catàlegs de TTOO, 

revistes especialitzades, guies, internet, etc.). 

S’opta per dur 40 qüestionaris a cada establiment (atès que es preveu un nivell 

de resposta molt baix). Es realitzen enquestes als clients que hi ha en el moment 

de la visita, i es deixa la resta a l’establiment, els quals s’han de passar als clients 

el dia de la sortida - o com a mínim quan ja duguin un parell de dies allotjats -. Es 

torna a cercar els qüestionaris emplenats, i s’aprofita per parlar amb els propietaris, 

llevat de comptades ocasions i, com en el cas dels qüestionaris deixats a les altres 

illes que son tramesos per correu –ja que el dia de la visita es deixa el sobre, amb 

els segells i les dades emplenades del destinatari (i remitent) per facilitar la tasca -. 

La quasi totalitat de les preguntes del qüestionari són tancades, amb una relació 

exhaustiva de les respostes possibles, per així minimitzar l’esforç a realitzar per 

part de la persona enquestada. 

La majoria de les preguntes són tancades d’elecció múltiple, malgrat que també 

hi trobem preguntes tancades dicotòmiques, amb dues úniques respostes possibles 

(generalment sí o no). Les preguntes d’elecció múltiple són, normalment, també de 
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resposta múltiple, ja que l’enquestat pot escollir vàries respostes d’entre les 

enumerades; però també hi existeixen preguntes de resposta única. 

Per altra banda, el qüestionari posseeix, també, preguntes semiobertes, on a la 

pregunta tancada se li afegeix una pregunta oberta, com el cas de: ‘Altres, indiqui 

quines’, que permet afegir opinions no contemplades en les alternatives suggerides 

en la pregunta. 

Les preguntes obertes no són abundants en els qüestionaris realitzats per al  

present estudi, i es refereixen a informació molt concreta com són el preu de 

l’habitació, el doblers pagats en el país d’origen o a les Illes,... entre d’altres. 

També hi ha una sèrie de preguntes filtre, preguntes tancades que es formulen 

per a seleccionar submostres. I a més a més, s’hi troben també preguntes de 

qualificació. 

Els qüestionaris segueixen una seqüència lògica a l’hora d’establir les 

preguntes: en el de l’oferta s’hi troben una sèrie de preguntes d’introducció al tema 

del turisme rural; desprès d’aquestes preguntes introductòries, un grup de 

preguntes sobre comportaments i fetes, seguides de preguntes de valoració i 

d’actituds; per acabar, hi ha un apartat de preguntes de classificació de 

l’establiment i dels propietaris d’aquests; i en el de la demanda, hi trobem també 

distints apartats, i a la part final les  preguntes de classificació dels clientes.  

El qüestionari, d’oferta centra el seu contingut en preguntes sobre les 4 

variables del màrqueting – mix : el preu , el producte, la  promoció i la distribució. I 

el de la demanda estudia les característiques dels propis turistes. 

 

1.5 Disseny, grandària i selecció de la mostra 
 

La mostra, o població de la qual s’ha obtingut la informació, ha estat formada 

per un nombre determinat de propietaris / gestors d’establiments d’allotjament en 

el medi rural de les Illes Balears, i dels clients que s’hi allotjaven en ells. S’aplica un 

procediment de mostreig aleatori. 

Els establiments d’allotjament de turisme en el medi rural de les Illes Balears 

(hotels rurals, agroturismes i turismes d’interior) són 240 –a totes les Balears – 

quan s’inicia l’estudi. En la mesura del que fos possible es volia agafar una mostra 

nombrosa i altament representativa, al voltant del 30%, dels establiments.  Els 

divideixen les illes per zones, nombre i tipus d’establiment, es fa una proporció i 

s’agafa una mostra aleatòria. 
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TAULA 5. Nombre d’establiments i percentatges d’allotjaments en el medi rural a les Illes  
Balears a l’inici de l’estudi empíric59. 

 

ILLES 

BALEARS 
MALLORCA MENORCA EIVISSA 

Tipus 
d’establiment 

Est. % Est. % Est. % Est. % 

AGROTURISME 164 68,3 140 67,6 10 62,5 14 82,4 

HOTEL RURAL 32 13,3 24 12,1 4 25 3 17,6 

T. D'INTERIOR 44 18,3 42 20,3 3 12,5 0 0 

Total 240 100% 206 85,8% 17 7,1% 17 7,1% 
 
FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria de 

Turisme, dels Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i 
Formentera. 

En quan als clients dels establiments d’allotjament de turisme en el medi rural 

de les Illes Balears, estava previst obtenir una mostra d’alvoltant de 600 enquestes 

de clients (450 Mallorca, 75 Menorca i 75 Eivissa).  
 

La mostra final d’oferta la formen 73 establiments (51 a Mallorca, 12 a Menorca 

i 10 a Eivissa), i la de demanda 548 enquestes vàlides a clients (386 a Mallorca, 77 

a Menorca i 85 a Eivissa). S’han realitzat 73 enquestes a propietaris d’establiments, 

i totes han estat vàlides. I s’han realitzat 625 enquestes a clients, de les quals se 

n’han rebutjades 57, i n’han quedades 548 de vàlides. 

QUADRE 1.  Mostra d’establiments seleccionats per a analitzar l’oferta de TR. 

                                                
59 Any 2006 

TIPUS NOM ILLA LOCALITAT MUNICIPI 

AG SON PONT MALLORCA  PUIGPUNYENT 
AG SES ROTES 

VELLES 
MALLORCA  CAMPOS 

AG SON LLADÓ MALLORCA  CAMPOS 
AG NA SETZENTES MALLORCA  ARTÀ 
AG SA CASA ROTJA MALLORCA  LLUBÍ 
AG SON FOGUERÓ MALLORCA  MARIA DE LA 

SALUT  
AG PETIT SANTA 

EULÀLIA 
MALLORCA  STA. MARGALIDA 

AG SON GENER MALLORCA  SON SERVERA 
AG SON SIURANA MALLORCA  ALCÚDIA 
AG MAXELLA MALLORCA  ESPORLES 
AG MIRABÓ MALLORCA  VALLDEMOSSA 
AG ES MAYOLET MALLORCA  MANACOR 
AG ES FIGUERAL MALLORCA  CAMPOS 
AG NA MARTINA MALLORCA  SANTANYÍ 
AG SA PEDRISSA MALLORCA  DEIÀ 
AG ES CASTELL  MALLORCA CAIMARI SELVA 
AG BINIBONA PARK 

NATURAL 
MALLORCA CAIMARI SELVA 
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AG ELS AUBELLONS MALLORCA CAIMARI SELVA 
AG ES TORRENT MALLORCA  CAMPOS 
AG SON JOSEP DE 

BAIX 
MALLORCA  MANACOR  

AG FINCA S’OLIVAR MALLORCA  ESTELLENCS 
AG CAN CANALS MALLORCA  CAMPOS 
AG CAN COSMET MALLORCA  CAMPOS 
AG SON BURGUET MALLORCA  PUIGPUNYENT 
AG CAS SANT MALLORCA  SÓLLER 
AG SA ROTA MALLORCA  LLORET 
AG PETIT HOTEL 

CASES DE PULA 
MALLORCA  SON SERVERA 

AG SA CARROTJA MALLORCA   
AG FINCA SA 

CANOVA 
MALLORCA  CAMPOS 

AG SON PALOU MALLORCA ORIENT BUNYOLA 
AG CAS XORC MALLORCA  SÓLLER 
AG BINICOMPRAT MALLORCA  ALGAIDA 
AG CAS CURIAL MALLORCA  SÓLLER 
AG MONNABER VELL MALLORCA  CAMPANET 
HR SON MAS  MALLORCA PORTO CRISTO MANACOR 
HR CASA DEL 

VIRREY 
MALLORCA  INCA 

HR CASAL  SANTA 
EULÀLIA 

MALLORCA  STA. MARGALIDA 

HR ROTANA MALLORCA  MANACOR 
HR MIGJORN MALLORCA  CAMPOS 
HR CAN SIMONETA MALLORCA CANYAMEL CAPDEPERA 
HR SA BASSA ROTJA MALLORCA  PORRERES 
HR SON NET MALLORCA  PUIGPUNYENT 
HR  CA N’AÍ MALLORCA  SÓLLER 
TI CAS COMTE MALLORCA  LLOSETA 
TI CASA GIRASOL MALLORCA  MARIA  DE LA 

SALUT 
TI CAN SIMÓ MALLORCA  ALCÚDIA 
TI CAN FURIÓS MALLORCA CAIMARI SELVA 
TI CAS FERRER 

NOU 
MALLORCA  ALCÚDIA 

TI SANT JAUME MALLORCA  ALCÚDIA 
TI CAN BUSQUETS MALLORCA  BANYALBUFAR 
TI CA S’HEREU MALLORCA  SON SERVERA 

 
AG TALATÍ DE D’ALT MENORCA  MAÓ 
AG ALCAUFAR VELL MENORCA  ST. LLUÍS 
AG SON TRIAY NOU MENORCA  FERRERIES 
AG BINIATRAM MENORCA  CIUTADELLA 
AG LLUMAÇANES 

GRAN 
MENORCA  MAÓ 

AG SOM TRETZE MENORCA  SANT LLUÍS 
AG BINISSAFULLET 

VELL 
MENORCA  SANT LLUÍS 

AG SANT JOAN DE 
BINISSAIDA 

MENORCA  ES CASTELL 

HR MORVEDRÁ NOU MENORCA  CIUTADELLA 
HR BINIARROCA MENORCA  SANT LLUÍS 
HR SON GRANOT MENORCA  ES CASTELL  
TI CASA ALBERTÍ MENORCA  MAÓ 

 
AG ATZARÓ EIVISSA ST. LLORENÇ ST. JOAN 
AG CAN PUJOLET EIVISSA STA. AGNÈS ST. ANTONI 
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Els elements de la mostra s’han escollit en funció de llistats d’establiments 

legalitzats de la Conselleria de Turisme, i dels Consells insulars de Menorca i 

d’Eivissa-Formentera. 

Les característiques de l’estudi de dades primàries, venen recollides en les 

següents taules, on s’exposa una fitxa tècnica per a cadascuna de les dues 

enquestes. 

QUADRE 2. Fitxa tècnica de l’enquesta a propietaris /gestors  d’establiments de turisme rural 

TIPUS D’ENQUESTA 
REALITZADA 

Personal 

UNIVERS 
Propietaris / gestors dels 240 establiments 
autoritzats (207 a Mallorca, 16 a Menorca i 17 
a Eivissa) 

ÀMBIT GEOGRÀFIC Comunitat autònoma de les Illes Balears, amb 
una divisió per illes. 

LLOC DE REALITZACIÓ 
DE L’ENQUESTA 

Establiments de turisme rural de Balears. 

DATA DE REALITZACIÓ MARÇ 06 – OCTUBRE 06 

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA 73 enquestes vàlides  (51 establiments a 
Mallorca, 12 a Menorca i 10 a Eivissa).   

ERROR DE LA MOSTRA 9,4% 
DISPERSIÓ P = Q = 0,5 

 
QUADRE 3. Fitxa tècnica de l’enquesta a clients d’establiments de turisme rural 

TIPUS D’ENQUESTA 
REALITZADA 

Part personal i part en col·laboració amb els 
propietaris / gestors dels establiments 

UNIVERS Clients majors de 16 anys allotjats en 
establiments de turisme rural a les Illes Balears 

ÀMBIT GEOGRÀFIC Comunitat autònoma de les Illes Balears, amb 
una divisió per illes. 

LLOC DE REALITZACIÓ 
DE L’ENQUESTA Establiments de turisme rural de Balears. 

DATA DE REALITZACIÓ MARÇ 06 – OCTUBRE 06 

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA 548 enquestes vàlides (386 a Mallorca, 77 a 
Menorca i 85 a Eivissa) 

ERROR DE LA MOSTRA 4,3% ( per al total de la mostra) 
DISPERSIÓ P = Q = 0,5 

AG CAN PLANELLS EIVISSA  ST. JOAN 
AG CAS GASÍ EIVISSA STA.GERTRUDIS STA. EULÀLIA 
AG CAN GALL EIVISSA ST. LLORENÇ ST. JOAN 
AG CAN PARRAMATA EIVISSA  STA. EULÀLIA 
AG CAN CURREU EIVISSA ST. CARLES STA. EULÀLIA 
AG CAN LLUC EIVISSA ST. RAFEL ST. ANTONI 
HR VILLA CAN 

MARIES 
EIVISSA  ST. JOAN 

HR ES CUCONS EIVISSA STA. AGNÈS ST. ANTONI 
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La distribució dels tipus d’establiment i zones geogràfiques (illes), a les Balears, 

es reflexa a continuació: 

 

TAULA 6.  Enquestes realitzades per tipus d’establiment i zones geogràfiques (illes 

 

ILLES 
BALEARS 

Total 
d’establiments 

Enquestes 
realitzades a 
establiments 

Enquestes 
realitzades a 

clients 
Hotels rurals 32 14 116 
Agroturismes 163 50 380 

Turismes 
d'interior 45 

9 
52 

TOTALS 240 73 548 
 
 

MALLORCA Total 
d’establiments 

Enquestes 
realitzades a 
establiments 

Enquestes 
realitzades a 

clients 
Hotels rurals 25 9 90 
Agroturismes 139 34 251 

Turismes 
d'interior 43 

8 
45 

TOTALS 207 51 386 
 
 

MENORCA Total 
d’establiments 

Enquestes 
realitzades a 
establiments 

Enquestes 
realitzades a 

clients 
Hotels rurals 4 3 11 
Agroturismes 10 8 59 

Turismes 
d'interior 2 

1 
7 

TOTALS 16 12 77 
 
 

EIVISSA60 Total 
d’establiments 

Enquestes 
realitzades a 
establiments 

Enquestes 
realitzades a 

clients 
Hotels rurals 3 2 15 
Agroturismes 14 8 70 

Turismes 
d'interior61 0 

0 
0 

TOTALS 17 10 85 
 
 

Per a acabar, s’observa que la mostra està formada, principalment, per 

agroturismes, que representen el 68,49% dels establiments visitats, seguit d’hotels 

rurals amb un 19,18% dels establiments enquestats i un 12,22% d’establiments de 

turisme d’interior. 

 

 

                                                
60 A Formentera no hi havia cap establiment d’allotjament en el medi rural autoritzat quan es va fer la 
mostra. 
61 A Eivissa ni hi havia cap Turisme d’interior autoritzat quan es va fer la mostra. 
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 1.6  Recollida de les dades 
 

Per a establir la recollida de dades s’ha de realitzar una distinció entre dades 

secundàries i dades primàries, i dins d’aquestes les enquestes d’oferta i les de 

demanda. 

a) Dades secundàries: com ja s’ha expressat amb anterioritat, aquestes 

dades s’han agafat de distintes fonts, i com a continuació s’especifica. 

1. Conselleria de turisme del Govern de les Illes Balears. Des de l’inici del 

Curs de doctorat (2004/05) ja es varen començar a recabar informació 

del turisme en el medi rural, i es va començar a treballar amb llistats 

dels establiments turístics.  Es visitava amb regularitat el Negociat de 

Turisme en el medi rural, del Servei d’ordenació i planificació turística, de 

la Direcció general d’ordenació i planificació turística, de la Conselleria i 

s’intercanviaven idees i informació diversa d’aquesta tipologia turística. A 

més a més de la meva experiència laboral en el Servei d’Inspecció i 

estratègia turística, de la mateixa Direcció general, per les meves 

tasques com a inspector de turisme.  De forma paral·lela, es realitzaven 

contactes amb els departaments competents en matèria de turisme rural 

dels Consells insulars de Menorca i, d’Eivissa i Formentera, i 

s’intercanviava informació amb diversos inspectors. 

2. Institut balear del turisme (IBATUR), on s’ha obtingut informació 

detallada de la planificació, el desenvolupament  i l’execució d’actuacions 

per a la promoció del turisme a les Illes Balears en els mercats nacionals 

e internacionals. 

3. Biblioteques de la UIB (especialment la de l’Escola d’hoteleria i turisme - 

Arxiduc Lluís Salvador, i la del Jovellanos), i de la UOC. 

4. Guies i fullets turístics, recollits dels propis establiments, i a oficines 

d’informació turística i agències de viatge. 

5. Institut d'Estratègia Turística (INESTUR), centre avançat en investigació i 

Tecnologies turístiques, conformat per: el Centre d'Investigació i de 

Tecnologies Turístiques de les Illes Balears (CITTIB), l’Institut de Qualitat 

Turística (IQT), i  Inversions per a la millora de l'Entorn Turístic (IMET). 

On es feia un recull de tota mena d’informació turística, i en particular, 

sobre el turisme en el medi rural. 

6. Associació d’agroturisme balear, Associació de finques d’agroturisme de 

Mallorca – PIMEM, i Reis de Mallorca – Hotels amb caràcter. Es visitaren 

aquestes associacions, les quals varen aportar, amb la seva experiència 

de molts d’anys, i amb les fons documentals que varen posar al nostre 

abast, una informació de gran valor. 

7. Centre Balears Europa, on es va poder recollir informació turística, 

majoritàriament de temes europeus. 
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8. Foment del turisme a Mallorca, amb dades de promoció turística de l’illa 

de Mallorca. 

9. Internet. Les recerques per la world wide web, ens han aportat infinitat 

d’articles,  manuals, guies, etc., amb variada informació sobre el turisme 

rural. 

10. Fires: es va assistir a l’edició de FITUR de 2007, per a visitar els stands 

on es pogués recabar informació relativa al turisme rural, especialment 

de les Illes Balears; i també es va anar a AGROTUR de 2008 (15è Saló 

nacional de turisme rural) a Cornellà. 

11. Altres 

b) Dades primàries: La distribució dels qüestionaris es va realitzar entre el 6 

de març de 2006 i el 31 d’octubre de 2006.  

Es va començar amb l’illa de Mallorca, on es visitaven establiments, es feia el 

qüestionari de propietaris, i alguns de clients, i es deixava un sobre amb 40 

qüestionaris62. A Mallorca es va optar per a recollir personalment els sobres, llevat 

d’alguns casos aïllats. 

Els dies 13 i 14 de juny es varen visitar, junt amb un inspector de turisme de 

l’illa, els 10 establiments d’Eivissa, i es varen realitzar els qüestionaris als 

propietaris / gestors –als quals ja s’havia enviat el qüestionari amb anterioritat per 

a què prenguessin contacte amb ell, i també s’havia realitzat cita telefònica prèvia 

amb ells -  Se’ls hi varen deixar els qüestionaris per als clients, amb un sobre 

franquejat i amb el destinatari ja posat. I els dies 4, 5 i 6 de juliol es va fer el 

mateix amb 12 establiments de Menorca. S’havia indicat que s’haurien d’enviar els 

qüestionaris abans de dia 30 de setembre, no obstant això, tot i que desprès 

d’insistir a alguns propietaris per telèfon i per e-mail, varen arribar sobres amb 

enquestes fins a dia 27 de novembre –malgrat que s’havien complimentat amb 

anterioritat - 

Es creia que es podria aconseguir algun tipus de finançament, però va ser 

totalment impossible i totes les despeses varen ser sufragades personalment. 

Es varen deixar 40 qüestionaris per als clients a cada establiment visitat. Però 

atesa la diferent nacionalitat dels clients a les tres illes, es va haver de fer un 

sondeig i es va fer la següent classificació i distribució: 

 Mallorca: 20 qüestionaris en alemany, 10 en anglès, 7 espanyol i 3 

francès. 

 Menorca: 15 espanyol, 14 anglès, 7 alemany i 4 francès. 

 Eivissa: 12 alemany, 12 espanyol, 12 anglès i 4 francès  

                                                
62 Els clients havien d’haver estat com a mínim 2 ó 3 dies a l’establiment per a realitzar el qüestionari. 
Allò idoni haguès estat que els clients haguèssin emplenat els qüestionaris el dia de la sortida, però 
degut a la gran complexitat que això comportava no es va poder fer en tots els casos. 
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2. TRACTAMENT DE LES DADES. 
 

Un cop obtingudes les dades de la investigació, es procedeix al seu tractament, 

un procés informàtic que implica l'enregistrament i el seu emmagatzenament  en 

fitxers (procés molt laboriós que implica entre 7 i 10 minuts per qüestionari atesa 

l’extensió) per a la seva posterior manipulació, tabulació i anàlisi. S’empra el 

programa informàtic DYANE, Disseny i anàlisi d’enquestes en investigació social i de 

mercats (SANTESMASES MESTRE, 2004). 

Les dades obtingudes en les enquestes s’han editat, codificat i gravat abans de 

ser analitzades. Atès que la base de la investigació són els qüestionaris elaborats, 

s’ha optat per a ‘picar’ les dades personalment per tal d’evitar possibles problemes. 

En la inspecció de les dades s’ha comprovat que els qüestionaris estiguin ben 

contestats i que les respostes donades siguin consistents. Hi han hagut respostes 

en blanc i la utilització de preguntes filtre ha estat la correcta. 

No s’ha desestimat cap qüestionari d’oferta, i només 47 qüestionaris de 

demanda s’han rebutjat per considerar que no eren objectius o no s’havien realitzat 

amb serietat. 

Després de l’edició de les dades es va dur a terme la codificació d’aquests, i així 

transformar les respostes en codis numèrics per a poder efectuar el tractament 

estadístic. La codificació fou senzilla ja que la majoria de preguntes del qüestionari 

són tancades,  i els codis venien preestablerts en ell. 

Finalment, desprès de la codificació, es varen gravar les dades en un suport 

magnètic per així poder tractar les dades obtingudes, mitjançant el programa 

DYANE. 

 

 

3. ANÀLISI DE LES DADES 

El procediment que s’ha utilitzat en l’anàlisi de la informació ha estat descriptiu, 

seguint les pautes que habitualment s’empren per a analitzar l’oferta i la demanda 

d’establiments d’allotjament, i més concretament d’ETR; i s’ha completat i reforçat 

amb les tècniques estadístiques. 

Un cop informatitzades les dades dels qüestionaris (72 d’oferta i 548 de 

demanda), procedim a interpretar els resultats obtinguts i arribar a unes 

conclusions pràctiques. 
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Les tècniques estadístiques emprades són, bàsicament, les que a 

continuació es detallen: 

1. Anàlisi estadística univariable. 

a. Estadístiques bàsiques. 

i. Nombre de casos, suma, màxims i mínims. 

ii. Promitjos: mitjana, mediana i moda. 

iii. Mesures de dispersió: rang, variança i desviació 

estàndard. 

b. Tabulacions simples 

2. Anàlisi bivariable. 

a. Tabulacions creuades. 

b. Tabulacions de valors mitjans. 

3. Anàlisi multivariable. 

a. Anàlisi de dependències 

i. AID (automatic interaction detection) 

 

b. Anàlisi d’interdependències 

i. Anàlisi de components principals (ACP) 

ii. Anàlisi factorial de correspondències (AFC) 

iii. Anàlisi de grups (cluster analysis) 

 

Per a aplicar totes aquestes tècniques s’ha emprat el programa informàtic 

DYANE, desenvolupat pel Dr. Miquel Santesmases Mestre (1997), versió 3 (2005). 

 

1. Anàlisis estadístiques univariables. 

a. Estadístiques bàsiques 

Per a procedir a la interpretació dels resultats obtinguts, i assolir unes 

conclusions pràctiques, en primer lloc s’han realitzat anàlisis estadístiques 

univariables. Per a l’anàlisi de determinades variables com les referides al preus de 

les unitats d’allotjament, nombre d’unitats d’allotjament, grandària dels 

establiments, despesa realitzada pel turistes, data d’obertura, etc. s’utilitzen 

estadístiques bàsiques com la mitjana aritmètica, per a veure la tendència central 

de les variables. Aquests promitjos permeten veure quines dades es trobem per 

damunt de la mitjana o per davall en la mesura de determinades variables de 

classificació o d’opinió, entre d’altres. 

Atesa l’heterogeneïtat dels establiments, s’estudia, també, la desviació 

estàndard per a veure la dispersió de les respostes i la moda, per a estudiar quin és 

el valor més freqüent de les variables. 
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A més a més de les variables classificadores, també s’han utilitzat les 

estadístiques bàsiques per a l’estudi de preguntes d’opinió sobre el turisme rural. 

Aquesta anàlisi serveix per a realitzar un acostament a la idea que tenen els 

empresaris /gestors d’ETR així com la idea que tenen els clients / turistes que 

s’allotgen en aquests tipus d’establiments turístics. 

Com s’observa en els qüestionaris que han intervingut en la investigació, 

empresaris /gestors i clients / turistes d’ETR mostren les seves opinions respecte a 

determinades afirmacions o idees sobre el TR, però, a més a més, valoren els 

distints atributs del TR en general, i en particular dels allotjament. Per això, 

s’empren les estadístiques bàsiques per a establir els atributs més o menys 

valorats.  

Aquesta anàlisi inicial serveix per a realitzar un apropament a la idea del que és 

el turisme rural a les Illes Balears. 

 

b.  Tabulacions simples 

La tècnica estadística de la tabulació simple consisteix en obtenir la distribució 

de freqüències (compteig del nombre de casos produïts dels valors d’una variable) i 

presentar-la en forma de TAULA (Santesmases Mestre, 2005). Aquesta anàlisi  

estadística es realitzarà amb totes les variables de l’estudi i es tindran en compte 

les freqüències absolutes, ja que moltes de les preguntes són de resposta múltiple. 

 

L’anàlisi de la tabulació simple s’ha efectuat de la següent manera: 

a) L’anàlisi de l’oferta s’ha establert al voltant de quatre grups que es 

corresponen amb els quatre instruments de màrqueting: producte 

(evolució i tipus d’allotjaments, activitats d’oci ofertades, característiques 

dels propietaris, etc.), preu (preus bàsics dels establiments i els mètodes 

i estratègies seguides a l’hora de fixar-los), distribució (canals de 

distribució més utilitzats, i anàlisi de les associacions) i promoció 

(mitjans de promoció emprats, i ajudes rebudes).   

b) L’anàlisi de la demanda ens ha permès obtenir informació variada de 

caràcter general dels diferents elements que conformen la demanda: la 

despesa del viatge, la durada de l’estada, les activitats d’oci realitzades 

pels turistes, etc. i així conèixer a grans trets les característiques 

bàsiques dels turistes rurals. 
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 Anàlisis estadístiques bivariables 

a. Tabulacions creuades 

Es tracta d’una tècnica estadística per la qual s’obté una taula de doble entrada 

– de contingència - en la qual es presenten els valors de les freqüències conjuntes 

de dues variables. En una tabulació creuada es calcula la distribució de freqüències 

d’una variable per cadascuna de les categories o classes en las què es divideix 

l’altre variable amb la qual es creua (Santesmases Mestre, 2005). Els percentatges 

de les tabulacions es calcularan en direcció vertical, es a dir sobre el total 

d’elements de la mostra que pertanyen a la categoria indicada en cada columna. 

Aquesta tècnica s’utilitzarà per a explicar el comportament d’una variable en 
funció d’una altra i s’establirà la tècnica del ji quadrat de Pearson (X2) que mesura 

la independència entre les variables d’una taula63, i que permet determinar el grau 

de relació o associació existent entre dues variables, però no proporciona 
informació sobre la direcció d’aquesta. Així, si l’estadístic de contrast (X2) és major 

que 0,05 s’accepta la hipòtesis nul·la (H0 = x,y independents), es a dir no hi ha 

relació entre les dues variables, i per contra si és menor (o igual) que 0,05 es 

rebutja la hipòtesis nul·la.   

La tabulació creuada serà d’utilitat en la investigació del turisme rural a les Illes 

Balears en els distints grups d’allotjaments i dels clients, doncs servirà per a 

explicar la pertinença als grups o tipologies obtinguts en funció d’altres variables u 

altres grups o tipologies obtingudes amb anterioritat. Entre d’altres, també 

permetrà descriure les característiques o comportament dels distints grups en els 

que es divideix la mostra o conjunt d’individus / turistes.  

S’empra la tabulació creuada per a analitzar la relació dels distints tipus 

d’allotjament i/o de pensió amb la possessió de determinat equipament, per a 

establir els distints perfils de clients i equipament dels establiments, la valoració de 

diverses característiques dels establiments o els seus atributs generals, etc. 

 

b. Tabulacions creuades de valors mitjans. 

D’aquesta manera es poden conèixer quins són els valors mitjans en cadascun 

dels grups en els que es pot subdividir la mostra (no tan sols els totals) d’acord 

amb les variables mesurades. 

La finalitat de la tabulació creuada de valors mitjans és, precisament, la d’oferir 

un coneixement més detallat dels valors mitjans de la mostra. 

                                                
63 Els nivells de significació normalment emprats com a referencia són el 0,05 i el 0,01, i a l’estudi s’ha 
optat pel 0,05. 
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      S’han realitzat anàlisis estadístiques bivariables (tabulacions creuades i de 

valors mitjans) per a detectar relacions significatives entre les activitats realitzades 

a Balears, factors que més valoren els TR de les vacances, les fonts d’informació 

utilitzades, etc. amb les variables d’acompanyament, illa visitada, tipus 

d’allotjament, despesa realitzada, país d’origen, edat, sexe, nivell d’estudis, 

professió,... 

 

  3. Anàlisis multivariable. 

a. Anàlisi de dependències 

i. AID (automatic interaction detection) 

La detecció automàtica d’interaccions (AID) és una tècnica d’anàlisi estadística 

que s’utilitza per a estudiar la relació de dependència entre una variable criteri 

(variable dependent) i distintes variables predictòries (variables independents o 

explicatives). S’aplica, en aquest estudi,  per a divisió del conjunt de turistes, així 

com del conjunt d’allotjaments, d’acord amb un determinat comportament o 

activitat que serveix de variable criteri.  

S’ha realitzat una anàlisi AID per a segmentar els turistes segons el seu grau de 

satisfacció, un altre per a segmentar els allotjaments per les activitats d’oci 

ofertades i pel seu equipament, per les estratègies de preu, distribució i promoció  

b. Anàlisi d’interdependències 

i. Anàlisi de components principals (ACP) 

És una tècnica d’anàlisi factorial que serveix per a revelar les dimensions o 

factors subjacents en l’associació o relació existent entre els valors de les variables 

analitzades. Amb l’ACP es tracta d’identificar l’estructura d’un conjunt de variables 

observades. La seva finalitat és l’estudi de les interrelacions entre les variables amb 

el fi de trobar un nou conjunt de variables originals. Així, un factor serà la 

combinació de les variables originals i es generen, de forma ordenada segons la 

seva importància en l’explicació de la variança de les variables originals 

considerades (SANTESMASES MESTRE, 2005).  

La finalitat de la utilització de l’ACP és comprovar si els atributs dels quals es 

parteix estan relacionats, i establir les dimensions associades a ells; intentant 

reduir el nombre considerable de variables associades i perdent una mínima 

informació. 

Una de les aplicacions de l’ACP, en aquesta investigació, és detectar els 

principals factors determinants pels turistes a l’hora de realitzar el seu viatge, i 

estar allotjats en un ETR, analitzant les variables que expressaven els possibles 
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motius; així com també identificar els factors principals que sintetitzen les raons 

per a escollir les Illes Balears com a destinació turística.   

 

ii. Anàlisi factorial de correspondències (AFC) 

L’AFC és una tècnica que tracta de descobrir les afinitats entre dos conjunts de 

variables. La mesura d’associació entre variables files i columnes ve donada per la 

inèrcia total. El primer factor és el que més inèrcia explica i, dins de cada factor 

s’obté la contribució a la inèrcia de cada variable. 

L’anàlisi factorial de correspondències (AFC) permet representar de forma 

simultània, en una configuració multidimensional, les variables files u columnes 

d’una taula de contingència (LEFEBVRE, 1983). 

L’objectiu principal de l’AFC és descobrir afinitat entre dos conjunts de variables, 

presentats en forma de taula, tant de freqüències com de valors mitjans (MIQUEL 

et al. 1997). 

L’estudi de les interrelacions entre variables files i columnes es realitza 

mitjançant les representacions gràfiques de les variables en un espai n-dimensional 

(Santesmases Mestre, 2005). 

La interpretació del significat de cada eix factorial, al igual que ACP té aspectes 

subjectius i ha de realitzar-se en funció de la posició que ocupen sobre l’eix les 

distintes variables files i columnes (SANTESMASES MESTRE, 2004).  

Aquesta anàlisi té com a fi, en aquest estudi, posicionar l’oferta de turisme rural 

de les Illes Balears, respecte a les distintes estratègies de màrqueting, en primer 

lloc. L’anàlisi de posicionament es realitzarà en funció del tipus d’allotjament. 

S’analitzaran els posicionaments dels diferents tipus d’allotjament respecte al 

producte (atributs de l’allotjament i activitats d’oci ofertades) i les estratègies de 

preu, distribució i promoció dutes a terme, amb la finalitat d’establir la diferenciació 

en la política de màrqueting dels distints tipus d’allotjaments. 

D’altra banda, s’analitzen els factors més rellevants en la satisfacció dels 

turistes emprant l’ACP. 

 

iii. Anàlisi de grups (cluster analysis) 

L’anàlisi de grups, o anàlisi cluster, és un conjunt de tècniques estadístiques 

que serveixen per a determinar grups internament homogenis, però distints entre 

sí, be per agrupació d’unitats més petites o per divisió de segments majors 

(ANDERBERT, 1973; HARTIGAN, 1975).  
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El mètode utilitzat és l’algoritme de Howard-Harris, una tècnica de tipus 

descendent (breaking down), que divideix seqüencialment els elements o individus 

de la mostra, començant per la totalitat d’ells (que constitueix el grup inicial), en un 

nombre cada cop major de grups (2, 3, 4, 5, ...) més homogenis internament, però 

diferents entre sí, de manera que es minimitzi la variança intragrups i es maximitzi 

la variança intergrups de les variables considerades (SANTESMASES MESTRE, 

2005). 

El procés de divisió de grups acaba quan s’ha assolit el nombre de grups 

desitjats o la mida de tots ells està per davall d’un mínim especificat o ja no 

s’aconsegueix una reducció significativa en la suma total de quadrats. 

És de gran utilitat per al nostre estudi, per a cercar grups d’allotjaments per les 

seves característiques (atributs generals i equipament), i per les estratègies de 

màrqueting seguides, per establir així les distintes tipologies d’ofertes d’allotjament 

que les Balears ofereixen al mercat. L’anàlisi cluster partirà del total dels 

allotjaments i els dividirà en grups més petits, i es crearan tipologies 

d’allotjaments, es a dir, es durà a terme una divisió del grup total dels 72 ETR en 

grups més petits d’allotjaments en funció de determinades variables que defineixin 

la seva homogeneïtat interna.  

A més a més, des del vessant de la demanda, es formaran grups de clients 

respecte a determinats atributs o afirmacions sobre el turisme rural, com poden ser 

grups amb diferents motivacions per a acudir a les Illes Balears. 

 

4. JUSTIFICACIÓ I CONTRASTACIÓ DELS RESULTATS 

Es tracta del procés de comprovació dels resultats de la investigació. En aquesta 

fase es confronten les conseqüències deduïdes o esperades amb els fets observats 

o les dades de la realitat. I es confirmem o rebutgen les hipòtesis establertes amb 

anterioritat. 
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V. VISIÓ GENERAL DEL TURISME EN EL MEDI RURAL 
 

 

La indústria turística es troba immersa en un canvi, on aspectes com la 

qualitat, la flexibilitat, les noves tecnologies, la sensibilització amb els aspectes 

mediambientals i la individualització adquireixen cada cop més, major importància. 

Els turistes actuals no volen un paquet turístic rígid, estandarditzat i massiu en el 

qual el sol i platja siguin el principal atractiu, sinó que volen sentir-se diferents, es 

decanten cap a un turisme individualitzat i mostren un creixent interès cap al 

contacte amb la naturalesa, la tranquil·litat, la cultura i la no massificació. A més a 

més, hi ha un canvi de comportament, s’estan produint variacions que 

repercuteixen en les decisions de compra dels turistes, com la tendència a 

potenciar les vacances curtes (caps de setmana i ponts), a repartir al llarg de l’any 

les quatre setmanes amb reducció dels mesos d’estiu, a reservar les vacances amb 

poca antelació, a augmentar la demanda d’un turisme més personalitzat, d’ofertes 

de darrera hora i de vacances ‘tot inclòs’. 

La clau de l’èxit del turisme espanyol es basa en assimilar aquesta 

transformació i en marcar-se com a meta la humanització del servei, la conservació 

dels espais naturals i el disseny de nous productes i serveis, i la diferenciació. 

Sense oblidar modernitzar els nostres productes turístics, millorar la qualitat i 

diversificar l’oferta turística tradicional, cercant alternatives que permetin atendre a 

un mercat cada vegada més segmentat, i amb més competència. 

 
 

1. LES NOVES TENDÈNCIES DEL TURISME. TURISME RURAL I 
TURISME ALTERNATIU. 

 

Les tendències del turisme actuals són conseqüència del procés de 

transformació socioeconòmica que s’ha desenvolupat al llarg del segle XX. Dençà 

que el turisme comença a ser objecte d’anàlisi i investigació, fonamentalment a 

principis del segle passat, comença a ser enfocat com un fenomen social, per la 

important transcendència en la vida dels pobles; i com un fenomen econòmic, pels 

efectes que en aquesta àrea comencen a produir-se: ingressos de divises en els 

destins turístics, distribució de la riquesa nacional, increment del PIB, canvis en les 

tendències de l’estalvi i el consum, influències en les balances de pagaments, etc.  

Les activitats turístiques es desenvolupen en determinats espais físics que, en 

funció de les seves peculiaritats, donen lloc a diferents tipus de turisme; així podem 

parlar, a grans trets, de turisme de costa o de litoral (anomenat turisme de sol i 

platja); turisme urbà o de ciutat; turisme de neu o alta muntanya i turisme en 

l’espai rural –malgrat les nombroses i variades tipologies existents avui dia - KELLY 

i DIXON, 1991; RUIZ et al., 1993, i WEAVER, 1993). 
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El turisme és un fenomen social, ja que és l’estructura social la que condiciona 

la demanda turística i, per tant, l’origen del fenomen turístic, així com la seva 

evolució, són conseqüència de l’estructura social i de les tendències que en aquesta 

es venen produint. A més a més significar que l’activitat turística és per ella 

mateixa motivadora  de canvis socials, i malgrat que es pot dir que el turisme és un 

fenomen social a imatge de la societat del segle XX que l’ha produït, també és cert 

que part de l’estructura social actual està condicionada per l’impacte que el 

fenomen dels viatges i desplaçaments turístics ha produït sobre ella.  

Entre els factors que han contribuït a l’espectacular creixement del turisme cal 

destacar: la millora de la renda i consecució de les vacances pagades, la reducció 

de la jornada laboral, l’increment de l’esperança de vida i el dret a les pensions de 

jubilació, els avenços tecnològics i les millores en les condicions i les tècniques de 

producció, les millores dels mitjans de comunicació, les reduccions dels costos del 

viatge, etc (SERRA 2002).    

Aquestes millores introdueixen en la societat un element per a la classe 

mitjana: el temps lliure (temps de lleure). L’existència del temps lliure i la recerca 

d’activitats per a realitzar durant aquest temps determinen el concepte d’oci, factor 

que duu al concepte de civilització de l’oci, situació que fa que la societat dediqui, 

cada cop més, part del seu temps i de la seva renda a la realització d’activitats 

d’oci. A més, en les darreres dècades del passat segle sorgeixen altres factors 

importants en la societat com són la globalització i l’aplicació de les noves 

tecnologies. 

Tots els canvis que es produeixen afecten a l’activitat turística, i avui dia la 

gran majoria d’analistes64 coincideixen en què el turisme actual es caracteritza per 

l’aparició de nous mercats, la major selecció dels nuclis receptors, major 

participació dels turistes en les vacances, l’interès creixent pel contacte amb la 

naturalesa, el fraccionament de les vacances, el turista exigeix majors nivells de 

qualitat, l’aplicació de les noves tecnologies a la indústria turística, la constant 

millora i la diversificació de l’oferta per tal de satisfer un mercat cada dia més 

exigent, etc. 

El turisme va començar sent un article de luxe, reservat a les classes de major 

renda i poder social (BOULLON 2004). Avui dia encara es parla de l’existència d’un 

turisme de minories, en molts de casos mal anomenat turisme de qualitat, donat 

que la qualitat pot trobar-se en qualsevol producte turístic, independentment del 

preu o del segment al qual vagui dirigit, que satisfaci les expectatives i necessitats 

del consumidor. Aquest turisme minoritari o d’elit es caracteritza perquè: viatja en 

qualsevol època de l’any - atès que no està subjecte a un calendari laboral rígid -, 

sol allotjar-se en establiments de luxe, viatja en les primeres classes dels mitjans 

                                                
64 Com per exemple BESTEIRO, B (2006): El turismo rural en Galicia. Análisis de su evolución en la 
útlima década. Cuadernos de turismo núm. 16, pp 26-29. 
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de transport, practica activitats turístiques selectes i poc massificades, i realitza un 

turisme d’estades prolongades – malgrat que també  poden fer estades molt curtes, 

o short breaks, com per exemple viatjar un dia per anar de compres o veure una 

exposició -(SERRA 2002). 

El turisme de masses nascut com a conseqüència dels èxits sociolaborals 

assolits pels treballadors en el segle XX, el creixement econòmic, el 

desenvolupament de la classe mitjana, junt amb a les noves tècniques de producció 

i comercialització, i els avenços en els mitjans de transport, ... es caracteritza per: 

utilitzar els transports col·lectius, estar condicionat pels TTOO, estar dirigit cap als 

destins de sol i platja, utilitzar el sistema de paquet turístic o forfait l’allotjament en 

hotels de categoria mitjana, la despesa reduïda, ser típicament estacional, etc 

(SASTRE A. i PAYERAS, M.)65. 

Actualment es pot afirmar que els canvis produïts en l’activitat turística, han 

evolucionat, i donen lloc a l’aparició de noves tendències que tindran com a 

conseqüència formes diferents del turisme de masses o de sol i platja. A aquesta 

tendència se la coneix com a noves formes de turisme o turisme alternatiu.  

No obstant això, aquestes termes utilitzats mereixen una certa discussió. La 

utilització del terme ‘alternatiu’ sol fer-se considerant el TR com una forma 

alternativa al turisme convencional. Aquesta expressió és, tal vegada, la que té un 

sentit més imprecís, ja que es defineix per contraposició a ‘un altre tipus de 

turisme’,  del qual pretén ser alternatiu o substitutiu. Aquesta tipologia a la qual es 

contraposa és el turisme de masses o tradicional de sol i platja, i ho fa en favor del 

turisme cap a àrees rurals i naturals. Des de la nostra òptica, aquesta utilització no 

és correcta, ja que són altres els matisos diferenciadors del turisme en àrees rurals 

i naturals i, no és el objectiu la substitució del turisme convencional, el qual suposa 

el gros del turisme actual, sobretot a Espanya. El TR no té perquè suposar una 

alternativa, sinó una diversificació –o fins i tot ser-ne complementari - (AGUILÓ 

LLUNA, A). 

En quan a ‘noves formes de turisme’, la reflexió és clara. Qualificar al TR com 

una cosa nova es considera que no és adequat amb el que es pot qualificar a un 

fenomen que ha existit des de fa molts d’anys. Tal vegada el moment actual podria 

qualificar-se de revitalització, implementació, o fins i tot modernització del TR. Però 

el TR no és una novetat.   

Atesa la imprecisió del terme, es poden incloure dins del mateix 

manifestacions molt diverses que poden considerar-se com ‘alternatives’ al turisme 

tradicional: turisme de salut, turisme esportiu, turisme de congressos i incentius, 

turisme rural, etc., és el que en el Libro Blanco del Turismo Español s’anomenen 

‘turismos sustitutivos’ en una accepció més àmplia. En aquest sentit, MOLES i 

                                                
65 Estudi: Diferencias en el perfil del turista de la temporada alta y baja en Baleares. 
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VILASAO (1996) afirmen que “aquest terme sorgeix com a rebutjament al turisme 

de masses o convencional i, per tant, en aquest concepte s’engloben totes aquelles 

formes de turisme no assimilables al de masses”. Aquesta ambigüitat s’acreixenta 

pel sentit relatiu de l’expressió ‘alternatiu’. Així, el que avui podem considerar com 

a tal pot deixar de ser-ho demà i fins i tot sorgiran, amb el pas del temps, ‘noves 

alternatives’ a aquestes manifestacions que avui es consideren alternatives de les 

més tradicionals. CROSBY (1993) ha abundat en el rebuig del terme ‘alternatiu’ per 

entendre que aquestes manifestacions de l’activitat turística, diferents de les 

convencionals, no neixen amb la idea de substituir a aquelles, com pogués parèixer, 

sinó amb la finalitat de produir una major diversificació de l’oferta turística existent. 

Les activitats que s’enquadren dins del turisme alternatiu es dirigeixen a 

satisfer a aquesta nova demanda turística, noves formes de fer turisme, i en les 

quals es posa de manifest, bàsicament, la major qualitat dels serveis, una major 

participació del turista en el disseny i en les activitats que realitza, i una major 

sensibilitat per les qüestions mediambientals - relacionades amb el concepte de 

sostenibilitat -.    

Les modalitats de turisme que configuren el turisme alternatiu podrien ser les 

següents - rep diversos noms, segons la faceta que s'accentuï -(REGUERO 1994):  

 Turisme rural i agroturisme. 

 Turisme natural, verd, bla, suau, 

sostenible, ecològic o ecoturisme. 

 Turisme d’interior 

 Turisme de salut 

 Turisme d'esdeveniments 

 Turisme de congressos i 

convencions. 

 Turisme d’espectacles. 

 Turisme gastronòmic. 

 Turisme social. 

 Turisme sexual. 

 Turisme cultural. 

 Turisme actiu: d'aventura i 

esportiu. 

 Turisme de parcs temàtics. 

 Turisme religiós 

 Turisme de negocis. 

 Turisme de golf 

 Turisme residencial 

I altres, ja que el turisme alternatiu no es constitueix en un producte amb 

entitat pròpia i, fins i tot, en molts casos ni tan sols és anomenat d'aquesta 

manera. En realitat, aquest es podria definir com qualsevol producte de tipus 

turístic que difereix del tradicional turisme d'hotel, platja i diversió conegut 

tradicionalment pel que els sociòlegs denominen turisme de les tres (o quatre) 

esses: sun, sea, (sex) & sand66. 

MOWFORT (1993) proposa varies possibilitats a l’hora de jerarquitzar el  

turisme alternatiu: NIVELL 1: Alternatiu; NIVELL 2: Ecològic, Cultural, Aventures, i 

Especialitzat. NIVELL 3: Dins ecològic: natural verd, safari, salvatge...; dins 

                                                
66 O strand com citen alguns autors. 
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cultural: arqueològic, rural,..; dins aventures: risc, esportiu, ... i dins l’especialitzat: 

agrícola, acadèmic,...   

El turisme alternatiu no implica la desaparició de les estructures turístiques 

anteriors, i així, segons l’OMT, el turisme de masses tradicional, a Espanya, segueix 

mostrant taxes de creixement per damunt de la mitjana europea, de tal manera 

que davant l’aparició dels nous turistes es mantindrà la solidesa dels encara dos 

mercats vitals pel turisme espanyol com són l’anglès i l’alemany caracteritzat per la 

utilització massiva del paquet turístic, l’atracció per les illes, estades mitjanes 

elevades, i la predilecció per l’allotjament hoteler. 

Desprès d'haver vist la gran quantitat de tipologies de turisme alternatiu tan 

íntimament relacionades, s’ha de remarcar que totes aquestes modalitats no 

s'exclouen, sinó que es complementen, i moltes formen, també, part del turisme a 

l'espai rural. 

Les principals diferències entre el turisme de masses i el turisme alternatiu, 

partint de l’anàlisi de WEAVER (1991) són les següents: 

 

TAULA 7. Principals diferències entre el turisme de masses i el turisme alternatiu 

VARIABLE TURISME DE MASSES TURISME ALTERNATIU 

Model 
 Patró espacial 
 Escala 
 Propietat 

 
Turisme costaner. Alta densitat 
Gran escala. Integrat 
Estranger. Multinacional. 

 
Dispers. Baixa densitat 
Petita escala. Domèstic 
Local, família. Petits negocis. 

Mercat 
 Volum 
 Origen 
 Segment 
 Activitats 
 Estacionalitat 

 

Alt 
Un mercat dominant 
Psicocèntric-mediocèntric 
Aigua, platja, vida nocturna 
Estiu 

 

Baix 
No hi ha mercat dominant 
Alocèntric-mediocèntric 
Naturalesa, cultura 
Ni hi ha estacionalitat dominant 

Economia 
 Estatus 
 Impacte 

 
Domini del sector turístic 
No retenció de beneficis 

 
Domini sectors complementaris 
Retenció de beneficis 

 
Font: CASILLAS BUENO, J.C.; MORENO MENÉNDEZ, A.M. i 
OVIEDO GARCÍA, M.A. (1995). ‘El turismo alternativo como un 
sistema integrado: consideraciones sobre el caso andaluz’. 
Estudios Turísticos núm. 125, pp. 53-73. 
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2. EL TURISME RURAL A LA UNIÓ EUROPEA. 
 

El turisme rural no és un fenomen tan recent, sinó que gaudeix d’una llarga 

història en alguns països europeus, i fins i tot en algun d’ells arriba a ser una part 

important de la seva oferta turística. D’acord amb les noves tendències del mercat 

i, com a conseqüència d’una necessitat de diversificació de les activitats 

econòmiques, en especial en les àrees rurals, el turisme rural s’ha fiançat i 

desenvolupat en tots els països de la UE. Fa dècades que en diferents països 

europeus es practica l’acollida turística en el camp. Però es pot considerar com a 

nova la dimensió assolida per l’expansió del fenomen turístic en els espais rurals. 

Aquesta expansió es tradueix en una doble vessant, una basada en el 

desenvolupament rural i l’altra en formes alternatives al turisme de masses 

tradicional. 

El turisme rural és una forma vacacional en constant creixement des dels seus 

orígens. Els canvis en les motivacions dels turistes, cada cop més interessats en 

millorar la seva qualitat de vida i amb major consciència mediambiental, han dotat 

d’un especial protagonisme al medi rural en països com França, Itàlia, Àustria o 

Alemanya. Aquests països ja han comprovat el paper revitalitzador que té el 

turisme en les seves àrees rurals i els beneficis que això comporta. 

De forma paral·lela al gran desenvolupament del turisme en general en tota la 

UE, el turisme rural ha experimentat un fort augment des de fa uns quants anys, ja 

que Europa, a l’any 2000, presenta un potencial basat en què devers un 80% del 

seu territori està constituït per espai rural i al voltant d’un 25% dels europeus 

passen les seves vacances a la naturalesa.  

Cal destacar que el turisme rural és una modalitat turística típicament 

europea, i França és el major exponent. No obstant això, no es té una definició 

concreta del que és el medi rural o el turisme rural –aquesta varia segons els 

països -, com tampoc hi ha una tipologia d’establiments comuna i homogènia.  

L’actuació comunitària no ha entrat a regular el sector, sinó que s’ha centrat  

en mesures de foment del desenvolupament de l’activitat turística en zones rurals, 

mitjançant els fons estructurals (FEOGA, FEDER i FSE) o les iniciatives comunitàries 

- els programes LEADER, principalment -. I a més, dins de la política agrària, s’han 

intentat diversificar les fonts d’ingressos de les explotacions agrícoles mitjançant un 

règim d’ajudes a les inversions a les explotacions en les quals el seu titular 

exerceixi la seva activitat principal en el sector agrícola.  

L’eclosió d’activitats turístiques en el medi rural espanyol es produeix amb 

bastant retard respecte a altres països del nostre entorn. Així Gran Bretanya, 

Irlanda i, França especialment, duen més de cinquanta anys desenvolupant 

allotjaments turístics típics del medi rural com els ‘Bed and breakfast’ anglesos, les 

‘Farmhouse’ irlandeses -  The Irish Farm Holiday Association fou fundada en 1966-, 
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o les marques ‘Losgis et Auberges de France’ creades en 1948 o ‘Gîtes de France’ 

en 1955 a França. 

El major desenvolupament d’establiments turístics en el medi rural es troba, 

possiblement, a França, on sota la marca ‘Gîtes de France’ s’engloben distintes 

modalitats d’explotació, com poden ser cases rurals pròpiament dites (Gîtes 

ruraux), habitació per a hostes (Chambre d’hôte), albergs infantils (Gîtes 

d’enfants), càmpings-granja (Camping à la ferme), albergs d’etapes (Gîtes 

d’etape), albergs d’estada (Gîtes de Séjour) i xalets d’esplai (Chalets-Loisirs). 

(REGUERO OXINALDE, 1994) 

En el cas de Portugal, l’estructura del turisme en el medi rural va ser creada 

des de les Administracions, i per tant no hi ha hagut un desenvolupament espontani 

de turisme rural. Las primera iniciativa fou la de les Pausades (similars als 

Paradores a Espanya). L’oferta es centra en el turismo de habitaçao (en cases 

pairals i de gran qualitat), el turisme rural (lloguer de cases rústiques en poblacions 

rurals) i l’agroturisme. L’oferta està enfocada, principalment, a la demanda 

exterior. 

A Alemanya el turisme en el medi rural comença en els anys 30 amb 

l’anomenat ‘Sommerfriche’ (estiueig), que consistia en vacances en el camp a preus 

assequibles. Poc a poc es va iniciar el seu desenvolupament en zones d’alt valor 

paisatgístic. En l’actualitat l’oferta es concentra en hotels de gestió familiar (com les 

cadenes Land Fair i Hotes au châteaux), les ciutats de vacances, els allotjaments de 

temporada, les habitacions de hostes i l’agroturisme.  

El turisme rural a Irlanda està essencialment enfocat cap a la demanda 

exterior – la interna és poc rellevant -. Té el seu origen en les visites familiars de 

descendents d’emigrants. Com a activitat organitzada en 1963 comença 

l’experiència Farm holiday. Una de les primeres iniciatives foren les granges, la 

majoria dutes per dones.  Dins de l’oferta hotelera hi ha: hotels, pensions, 

apartaments de vacances, càmpings, campaments de vacances per a joves, aldees 

de vacances (holiday cottages), albergues juvenils, hostals de vacances, i les cases  

de poble, casa de camp i granges dedicades a llogar habitacions. 

El Regne Unit està considerat com el pioner del turisme rural a Europa. En un 

principi es va enfocar cap a la seva pròpia població –des del s. XVII la població 

britànica tendia cap  a les vacances en el camp -. L’oferta esta formada per la 

petita hoteleria rural, els càmpings, les cases-granges, les habitacions d’hostes 

(Bed & breakfast), l’intercanvi de cases i les cases de camp. 

A Àustria hi ha una estructura familiar, el que li fa conservar el seu caràcter 

tradicional. En aquest país hi ha una forta tradició turística, sempre ha depès en 

gran mesura del turisme exterior. Cal destacar que el turisme rural representa, a 

l’any 2001, al voltant del 80% de la seva oferta turística i suposa devers el 15% del 



  VISIÓ GENERAL DEL TURISME RURAL                                                                        CAPÍTOL V  

 
   - 84 - 

 
 

PIB. Abans de l’aparició del turisme rural estructurat, hi havia a Àustria una mena 

d’hostatge a cases particulars on l’arrendatari era camperol / pagès. En l’actualitat 

l’oferta turística austríaca es centra en l’agroturisme, allotjaments privats,  i hotels i 

apartaments.  

El turisme rural a Bèlgica comença a desenvolupar-se en els anys 70.  Dins de 

l’oferta d’allotjaments cal destacar principalment: l’allotjament en casa de l’habitant 

(s’inclouen les cases rurals, allotjaments en granges, apartaments turístics i 

habitacions d’hostes) i l’agroturisme (càmpings en granges, granges, albergues en 

granges i cases d’hostes). 

La Toscana fou la primera regió d’Itàlia que es va llançar a realitzar aquestes 

activitats turístiques. Més tard s’hi anaren afegint altres regions i, en 1965, es crea 

AGRITURIST, la primera associació d’agroturisme. Podem trobar l’hoteleria rural, 

l’oferta turística de particulars i l’agroturisme (la forma més nombrosa i millor 

estructurada). Itàlia fou el primer país en Europa que va legislar per regular 

l’agroturisme, va ser mitjançant la Llei 730 de 1985. Destacar que el turisme rural 

italià, segons la Coldiretti, compta, a finals de 2005, amb 13.000 establiments. 

Com a resumen dir que la nota principal del turisme rural dins dels distints 

països de la Unió Europea és la diversificació de l’oferta. Aquesta oferta amplia 

l’àmbit dels seus serveis a activitats complementàries i d’allotjament, per a millorar 

les zones desfavorides. 

Afegir que el turisme rural és un producte recent, que comença a tenir una 

importància relativa a mitjans de la dècada dels 90, en la majoria dels països que 

avui ofereixen aquest producte. Aquest és un producte turístic relativament nou 

amb grans avantatges competitives que presenta característiques úniques i molt 

benvolgudes per les noves tendències de consum turístic. 

 

 

3.  EL TURISME RURAL A  ESPANYA 
 

3.1. Naixement i evolució. 

 

El turisme rural a Espanya, a l’igual que en la resta del continent europeu, no 

parteix d’una realitat zero, sinó que sempre ha existit com a retorn d’immigrants de 

les ciutats als pobles (BOTE 1988). També existia un cert turisme tradicional en 

àrees rurals centrat en l’existència de segones residències i la utilització 

d’habitatges familiars (SORET 1999). El turisme en el medi rural no és un fenomen 

nou (BUSBY i RENDLE, 2000); de fet, el turisme en granges és, a Europa, una 

forma de turisme rural que, en alguns casos, data de més d'un segle enrere 

(DERNOI, 1983). No obstant, en les darreres dècades ha experimentat un marcat 
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auge en tota Europa, lligat tan a canvis en la demanda com a la recessió de 

l’agricultura. 

La gestió i la regulació de l’oferta de turisme rural a l’estat espanyol es basa 

en un conjunt de polítiques i de normes aplicades a diferents nivells de 

l’Administració. La planificació turística comença a la mateixa Constitució espanyola 

de 1978, norma suprema de l’ordenament jurídic, que als articles 148 i 149 descriu 

dels competències de les CCAA, els estatuts d’autonomia  i, la legislació turística 

general de caràcter estatal, i acaba per regular-se per les lleis autonòmiques, junt 

amb el seu desenvolupament mitjançant decrets i ordres, els plans i programes 

sectorials que engloben el turisme rural, i la gestió de caràcter regional o local. 

El turisme rural ha rebut una escassa atenció a nivell estatal, principalment, 

com a conseqüència de que es tracta d’un fenomen recent, que ha tingut el seu 

desenvolupament més rellevant en el moment en què les competències turístiques 

es trobem en mans de les CCAA.  

A Espanya existeix un menor desenvolupament en matèria de turisme rural en 

comparació amb altres països de la UE. No obstant això, les possibilitats del turisme 

rural espanyol són molt importants. 

L’evolució del turisme rural a Espanya es podria dividir en tres etapes, segons 

GARCÍA HENCHE (2003): 

o Primera etapa: any 1967 – data en que es realitzen les primeres accions de 

turisme rural -, es va començar a editar la guia Casas de Labranza. El 

programa de vacances en Casas de Labranza iniciat en 1967 amb la 

participació de l’Agencia de Extensión Agraria (Ministerio de Agricultura) i el 

Ministerio de Información y Turismo, fou la primera mesura d’actuació 

específica sobre la política turística espanyola en el medi rural. Amb aquesta 

mesura es concediren subvencions  per a la rehabilitació i millora de cases 

rurals amb fins turístics, el que va constituir la primera xarxa de Casas de 

Labranza 

o Segona etapa: posteriorment es va pretendre promocionar i comercialitzar el 

turisme rural a Espanya. És de destacar la primera iniciativa que considera el 

Turisme rural com una activitat específica i amb entitat pròpia, i que fou la 

que es va desenvolupar a principis dels anys 80 en Astúries: el projecte pilot 

de Taramundi. Es varen concedir ajudes econòmiques a associacions i 

empreses que estiguessin situades en potencials destins turístics i que 

oferissin serveis d’allotjament i altres activitats d’animació en el medi rural. 

Aquestes ajudes acabaren en 1985. 
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o Tercera etapa: des de 1985 fins a l’actualitat67, el turisme rural s’ha promogut 

a través dels mecanismes generals de foment del Ministeri de turisme, encara 

que aquests incentius anaren pràcticament desapareixent amb el traspàs 

progressiu de competències en matèria de turisme a les CC.AA. 

 

En totes les actuacions es pretenia obtenir, principalment, els següents 

objectius: 

 La recuperació d’edificacions tradicionals per a ús turístic, i així evitar el 

deteriorament del patrimoni arquitectònic. 

 Desenvolupar un turisme de naturalesa, respectuós amb el medi ambient, 

integrat en l’àmbit rural i afavoridor d’intercanvi entre cultura urbana i rural. 

 La vitalització d’una indústria complementària a l’activitat agrícola d’algunes 

zones, i així permetre obtenir un complement a la renda agrícola. 

 Posar fre al creixent despoblament de l’espai rural mitjançant la creació de 

treball, tan directe en la pròpia activitat turística com indirecte en altres 

ocupacions. 

 

Ni el desenvolupament ni el plantejament és homogeni en totes les CCAA. Les 

comunitats d’interior cerquen un nou enfocament per al seu turisme, fins ara poc 

rendible i poc diversificat. Les comunitats tradicionalment receptores de turisme de 

platja replantegen la seva política turística, a la vista de les conseqüències que les 

ha suposat la concentració de l’oferta en torn a un únic producte i a un turisme 

massiu. 

El procés de regulació és diferent en cada CA, així com també ho es el ritme 

de desenvolupament de la seva oferta. Trobem CCAA que ja han desenvolupat 

xarxes d’allotjaments i altres es troben, encara, en una de les primeres fases, de 

turisme incipient. No obstant això, la nota característica general és l’augment de 

l’interès de totes les CCAA respecte a la promoció del turisme rural. 

 

 

 

 

 

                                                
67 Una empenta fonamental al desenvolupament del turisme rural en Espanya ho realitza el’equip del 
Consejo de Investigaciones Científicas dirigit pel professor Venancio Bote Gómez, que duu a terme varis 
projectes en distintes regions espanyoles. Aquesta actuació contribueix al creixement des d’una 
perspectiva científica i a la seva major i més adequada planificació. 
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QUADRE 4. Cronologia de la legislació específica del turisme en el medi rural 

 per comunitats  autònomes. 

 
ANY COMUNITAT AUTÒNOMA 

  
1983 Catalunya 

  
1986 Aragó 

  
1988 País Basc 

  
1989 Cantàbria 

  
1991 Principat d’Astúries 

Comunitat Foral de Navarra 
Illes Balears 

  
1992 Extremadura 

Regió de Múrcia 
  

1993 Castella i Lleó 
  

1994 Castella – La Manxa 
Comunitat Valenciana 

  
1995 Andalusia 

Galícia 
La Rioja 

  
1998 Illes Canàries 

  
 
            Font: Elaboració pròpia basada en VALDÉS (2004)  i en la legislació. 
 
 

Hi ha una certa voluntat a nivell polític per incentivar el turisme rural 

mitjançant ajudes, subvencions,... Però podem parlar de que les polítiques 

institucionals públiques, en la majoria dels casos, no han actuat suficientment, ja 

que les expectatives creades (quasi sempre teòriques) d’evolució i acceptació 

d’ofertes i projectes iniciats per les administracions, en la majoria dels casos, no 

s’han complit. Cal afirmar que existeix una carència d’un projecte global i hi ha 

descoordinació institucional. Tot això fa que les accions dutes a terme quasi no 

tinguin incidència en el model de desenvolupament turístic espanyol. Assoleixen 

major protagonisme les iniciatives privades basades en models associatius, com en 

el cas dels països comunitaris, que les actuacions institucionals. 

En l’oferta de turisme a l’espai rural s’ha de distingir entre les activitats 

recreatives i les d’allotjament. Si bé els serveis de l’allotjament són indispensables 

perquè hi hagi turisme (recordem que l’acte de fer turisme implica passar almenys 

una nit en la zona de destinació, definició que es va adoptar en la Conferència 
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d’Ottawa de 1991 i que es va aprovar per la Comisión de Estadísticas de las 

Naciones Unidas el mes de març de 1993), no solen ser els serveis d’allotjament en 

sí els que motiven el turista a realitzar el desplaçament. Per tant, és important 

distingir entre aquests dos grans tipus d’oferta que, evidentment, representen dos 

tipus d’empreses diferents: les que ofereixen el servei d’allotjament (i en molts 

casos també el de restauració) i els que ofereixen activitats de lleure o d’oci. 

 

 

3.2. Tipologies 

 

        A nivell autonòmic, la legislació que hi existeix és variada i abundant. Les 

distintes normes de la regulació autonòmica es limiten, en general, a establir un 

regim de control administratiu dels diferents tipus d’allotjament  en el medi rural, 

sent el seu principal objectiu l’adequació i ordenació de l’oferta existent. Existeixen 

a més a més diverses mesures de planificació i foment, encara que manca una 

regulació més integradora de les activitats turístiques relacionades amb l’àmbit 

rural.  

Un dels aspectes més destacats és l’enorme diversitat de figures i noms de 

l’oferta d’allotjament del turisme rural que hi ha a Espanya –i  a la resta de la UE -. 

En total s’han comptabilitzat 53 figures l’allotjament regulades en totes les CCAA i 

que responen a més de 30 noms diferents; fins i tot, davant la mateixa 

denominació, les característiques són diferents segons la CA.  

Els principals tipus d’allotjament són l’hostaleria rural, el lloguer de cases 

rurals, el lloguer d’habitacions, el càmping rural i altres formes com són els 

balnearis, monestirs, pobles recuperats, granges-escola, albergs, cabanyes 

turístiques, etc. A continuació s’analitzen cadascun d’ells, segons GARCIA HENCHE 

(2003): 

L’hostaleria rural són les places hoteleres que s’ofereixen, d’acord a la 

reglamentació de cada Comunitat Autònoma, en hostals, petits hotels, pensions, 

etc., on el nombre d’habitacions supera al de les cases rurals. Es tracta de 

l’hoteleria més tradicional: hotels, hostals i pensions, que prenen noms com 

posada, casona, albergue, etc. Aquests allotjaments, en cas de ser de nova 

construcció, han de respectar l’arquitectura tradicional de la zona. 

Les cases rurals són el conjunt d'allotjaments típics que existeixen en les 

distintes comarques rurals i que són destinats com allotjament a turistes. En 

Espanya existeixen més de 6000 cases rurals entorn de les quals es mou un negoci 

de 240 milions d'euros, que creix a un ritme anual de 14.2%, segons l'Associació 

Nacional de Turisme Rural. I com més prop estigui de muntanyes, estacions 

d'hivern, parcs nacionals, balnearis o grans ciutats, la rendibilitat és major, per la 

gran demanda que hi ha per a acudir a aquests llocs.  
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Les cases rurals, en general, solen ser gestionades per economies 

domèstiques, per famílies que poden també habitar les cases i exploten el negoci. A 

més, sol ser gent de la zona, encara que cada vegada hi ha més joves emprenedors 

que es llancen a l'aventura d'invertir en aquest tipus de negoci i deixen la ciutat per 

a dedicar-s’hi. 

Pel que fa als càmpings, són espais de terreny públics o privats dotats de les 

instal·lacions i serveis que marca la legislació per a dedicar-los a l'ús turístic. El 

servei que es presta en un càmping consisteix en facilitar l'estada en tendes de 

campanya, remolcs habitables o qualsevol element similar transportable o mòbils. 

Quan s'utilitza el terreny annex a una casa de camp o el terreny dintre d'una 

explotació agrícola es denomina càmping rural.  

Quant a les cabanyes turístiques, són habitatges prefabricats construïts amb 

materials (normalment fusta) de qualitat, amb bones condicions d'habitabilitat. El 

funcionament és igual que el d'una casa de lloguer, contant amb que el seu cost 

inicial és molt inferior al d'un habitatge permanent.  

Per la seva banda, les granges tracten d'oferir un allotjament en una casa de 

camp integrada dintre d'una explotació agropecuària. Els pagesos / camperols s'han 

de dedicar a tasques agrícoles i/o ramaderes -i/o forestals -. Es sol oferir a més de 

l'allotjament i els menjars, la possibilitat que el turista participi en algunes de les 

tasques pròpies de la granja. Aquesta modalitat es coneix amb el nom 

d’agroturisme.  

3.3. Estudi general per CCAA 

Un cop introduït l’estat general del turisme rural espanyol, passarem a 

presentar de manera succinta la situació a les comunitats autònomes.  
 

GRÀFIC 1.  Allotjaments de turisme rural a Espanya per CCAA 
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 FONT: INE (juliol 2006) 
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TAULA 8. Percentatge d’allotjaments de turisme rural per CCAA 
 
 

 
CCAA % OFERTA 

1 Castella i Lleó 18,38 

2 Catalunya 12,19 
3 Andalusia 9,21 

4 Astúries 9,17 

5 Comunitat Valenciana 7,18 
6 Canàries 7,07 

7 Castella- La Mancha 6,81 

8 Aragó 6,66 
9 Galícia 4,41 

10 Navarra 4,32 
11 Cantàbria 3,33 

12 Extremadura 2,86 

13 País Basc 2,32 
14 Illes Balears 2,10 

15 Múrcia 1,93 

16 Madrid 1,36 
17 La Rioja 0,69 

18 Ceuta i Melilla 0,00 
 TOTAL 100,00 

 
 
 
 

La xifra d’allotjaments de turisme en el medi rural de les Balears, no inclou els 

habitatges turístics de vacances situats en sol rústic – que a la resta de la Península 

es troben incloses dins del grup d’establiments turístics d’allotjament en el medi 

rural, amb denominacions com Casas rurales o viviendas rurales (que són figures 

molt semblants)-, ni tampoc els campaments de turisme o càmpings, ni les estades 

turístiques de vacances, de les quals parlarem més endavant. Així com tampoc 

s’inclouen els hotels (tradicionals) situats en sòl rústic. 

 

Si comptabilitzem tots aquests establiments, s’haurien d’afegir al voltant de 

650 establiments i llavors el gràfic i la taula quedarien com a continuació es detalla: 
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GRÀFIC 2.  Unitats d’allotjament de turisme rural a España per CCAA adaptat  

amb altres allotjament situats en el medi rural. 
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       FONT: INE (juliol 2006) 
 
 

TAULA 9. Percentatge d’allotjaments de turisme rural per CCAA adaptat  
amb altres allotjaments 

 
 

CCAA % OFERTA 

1 Castella i Lleó 16,46 

2 Catalunya 10,54 

3 Andalusia 9,25 
4 Astúries 8,69 

5 Illes Balears 8,23 

6 Comunitat valenciana 6,74 
7 Aragó 6,65 

8 Canàries 6,39 
9 Castella - La Mancha 6,18 

10 Navarra 4,41 

11 Galícia 4,39 
12 Cantàbria 3,24 

13 Múrcia 2,43 

14 País Basc 2,36 
15 Extremadura 2,18 

16 Madrid 1,03 
17 La Rioja 0,70 

18 Ceuta i Melilla 0,00 

 TOTAL 100,00 
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 ANDALUSIA. 

En aquesta CA el turisme rural es concentra majoritàriament en àrees de 

muntanya (Sierra Morena, Alpujarras, Sierra de Almería i Sierra de Grazalema), 

principalment al voltant d’espais naturals protegits. La política oficial s’ha basat en 

definir les àrees de major potencial, per garantir un desenvolupament ordenat.  

A més de les cases rurals, hi ha una gran oferta d’allotjaments com les villas 

turísticas (Bubión, Cazalla, Cazorla), les casas-cueva (Granada), els cortijos (Càdiz) 

i les casas de labranza (Huelva). La normativa autonòmica estableix la següent 

tipologia d’establiments: Casa rural, Vivienda turística de alojamiento rural, Hotel y 

apartamento turístico rural, i Complejo turístico rural. 

Andalusia és, per la seva extensió i abundància d’espais naturals rellevants, 

una de les regions on més de presa creix l’oferta turística rural. 

Les estimacions existents ens mostren que el mercat local o regional, aporta 

la major part de la demanda total, tant en nombre de persones com en el 

moviment econòmic. Com a característiques generals, cal destacar l’alta 

estacionalitat i les estades curtes.        

La major part de l’oferta turística actual no està organitzada, no obstant això, 

existeixen diverses associacions professionals com són l’Asociación de Hoteles 

Rurales de Andalucia (AHRA), i la Red Andaluza de Alojamientos Rurales (RAAR). 

 

 ARAGÓ 

L’inici del turisme rural fou a finals de la dècada dels vuitanta, sobretot en la 

zona pirenaica. L’aparició del turisme rural va sorgir com a resposta a la demanda 

que cercava els recursos naturals, i paisatgístics, centrats en el Pirineu (nord) i en 

el Maestrazgo (sur). Hi ha una gran varietat de tipus d’oferta i instal·lacions. 

L’oferta d’allotjament està formada per casas rurales, hoteles i albergues (malgrat 

que la normativa d’allotjaments rurals les anomena viviendas de turismo rural). 

Aquests habitatges han d’estar ubicats en nuclis rurals o barris declarats com a tals 

pels municipis, preferent en zones d’escassa o nul·la infraestructura hotelera i les 

edificacions han de respondre a l’arquitectura  típica de la comarca. S’exigeix, 

addicionalment, que el propietari visqui en el medi rural. 

Destacar l’actuació de l’associació TURAL (Associació pirenaica pel 

desenvolupament del turisme rural), creada a Osca en 1989, que realitza, entre 

altres funcions, tasques de comercialització i formació, així com altres centrals de 

reserves i associacions: la de Turismo Verde de la Diputació d’Osca i MAESTUR, per 

a la zona del Maestrat. La promoció la realitza l’administració autonòmica i 

TURESPAÑA.  
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 ASTÚRIES 

Aquesta regió destaca pel paisatge, la gastronomia, el patrimoni artístics i el 

particular caràcter de la gent, però amb una climatologia difícil. Astúries ha estat 

pionera quant a projectes específics de turisme rural a Espanya a través del 

projecte pilot de Taramundi en la Comarca de Ostos, dins del Plan de Desarrollo 

turístico 83-87. 

L’oferta de turisme rural a Astúries està formada per: Casas de aldea, Hoteles 

rurales, Núcleos de turismo rural i Apartamentos turísticos rurales. També hi 

trobem càmpings i altres activitats. És important assenyalar que, com a la resta de 

comunitats autònomes, hi ha una oferta no reglada important. 

Malgrat que l’oferta turística es troba encara dispersa, en el cas asturià és 

destacable el creixement de l’associacionisme dels oferents de turisme rural. 

Compta amb una Empresa pública de promoció i comercialització turística. Com a 

part de l’‘España Verde’, o ‘Asturias – Paraíso Natural’, aquest turisme no-

massificat té una demanda principalment nacional.  

 

 BALEARS 

En aquesta comunitat, l’oferta es caracteritza pel seu nivell d’alta qualitat i 

una comercialització adreçada a la demanda estrangera, concentrada a l’illa de 

Mallorca. De fet és una de les comunitats autònomes amb una oferta més cara. Una 

altra característica de l’oferta de turisme rural és l’estada mitjana dels clients en els 

diferents allotjaments, la qual és més llarga que en les altres regions, a causa del 

cost del desplaçament a les illes (ja sigui des d’altres països d’Europa o des de la 

Península). Cal parlar també de la importat tasca desenvolupada per les 

associacions locals, com són l’Associació d’agroturisme balear, l’Associació de 

finques d’agroturisme de Mallorca PIMEM, Reis de Mallorca, l’Associació 

d’empresaris d’explotacions agràries de Menorca (AGRAME) i una petita associació a 

d’Eivissa, principalment. Les modalitats d’oferta que la legislació balear preveu són: 

Hotel rural, agroturisme, turisme d’interior i altres ofertes complementàries en el 

medi rural (activitats turístiques sense allotjament). 

 

 CANÀRIES  

Aquesta comunitat ha experimentat un alt creixement en l’oferta d’allotjament 

de turisme rural –malgrat haver començat més tard que la resta de CCAA -, a 

causa de la bona organització de les associacions, les administracions del cabildos i 

les iniciatives europees –LEADER i REGIS fonamentalment -. 

L’oferta d’allotjament es concentra principalment a l’Illa de La Palma, encara 

que també n’hi ha molta a la del Hierro i Gran Canària. Es tracta d’una oferta 
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adreçada a un mercat internacional –com en els cas de les Balears -, especialment 

alemany. L’oferta es composa de les següents tipologies d’establiments:  Casa 

rural, i Hotel rural.  Finalment, cal dir que la majoria de les places que s’ofereixen 

en aquesta comunitat són en allotjaments independents.  

 

 CANTÀBRIA 

És una de les comunitats que més aviat va regular la seva oferta de turisme 

rural, sota la denominació de Casas de labranza –el tipus d’allotjament principal 

encara avui en dia -. És de destacar l’important tasca en desenvolupament, 

promoció i coordinació duta a terme per diferents associacions de caràcter regional 

i local sota els programes LEADER. 

El programa de subvencions per a la construcció d’una xarxa de Casas de 

labranza, va fer proliferar l’oferta d’establiments de turisme en el medi rural, que 

actualment està formada per: Palacios y Casonas, Posadas, Casas de labranza, 

Viviendas rurales i Albergues turísticos. 

 

 CASTELLA I LLEÓ 

La major part de la seva demanda prové, per la seva proximitat, de Madrid. 

Aquesta CA disposa d’una societat pública encarregada de la promoció del turisme 

rural i manté un servei d’informació i reserves de turisme rural (SOTUR). Important 

és també la tasca institucional, i de diferents associacions de caràcter local quant al 

foment, l’organització i coordinació d’esforços en la promoció i millora dels serveis 

oferts. Aquestes actuacions han afavorit que l’oferta de turisme rural hagi crescut 

molt en els últims anys, especialment a la part nord de la comunitat, com ara a la 

Montaña Palentina a Burgos. El tipus d’oferta que s’hi pot trobar és la de casas 

rurales,  posadas i els centros de turismo rural.   

 

 CASTELLA – LA MANCHA 

El turisme rural ha estat en bona part incentivat en aquesta comunitat per 

diferents organismes i associacions de caràcter comarcal o regional. S’ha basat, en 

els seus inicis, principalment, en una oferta de turisme cultural. L’oferta total és 

encara reduïda i concentrada en les zones LEADER (Campo de Calatrava) o prop de 

zones d’interès turístic, com en el parc natural de Cabañeros, Las Tablas de 

Daimiel, l’Alcarria Conquense o els Montes de Toledo. Cuenca i Guadalajara són les 

províncies que agrupen la majoria de l’oferta, mentre que la disponible a Ciudad 

Real i Albacete és més minoritària. La legislació preveu dos tipus d’allotjaments: 

casa rural – i es subdivideixen en casas rurales de alojamiento compartido, en les 

quals el titular comparteix l’ús del seu propi habitatge, i les casas rurales de 
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alquiler, en les quals cedeix l’ús i el gaudi de l’habitatge en la seva totalitat -;  a 

més de la Casa de labranza, on el propietari és agricultor o ramader.  

 

 CATALUNYA 

El turisme rural català és considerat com el que presenta majors similituds 

amb l’europeu. Fou la primera CA que va legislar l’allotjament extra hoteler en el 

medi rural, quan el 1983, mitjançant el Decret 365/83, de 4 d’agost, regulà la 

modalitat d’allotjament turístic anomenat Residència – Casa de pagès. La nova 

normativa reguladora contempla les següents modalitats: Residència - Casa de 

pagès: Masia, Casa de poble i Allotjament rural independent. 

La situació del turisme rural a Catalunya reflecteix perfectament les 

característiques que s’observen per diversos països d’Europa: demanda local o 

regional d’esplai, curta durada i alta estacionalitat. 

Existeixen diverses organitzacions de caràcter comarcal i regional. De la 

comercialització s’encarrega l’associació TURISVERD. Com succeeix en altres CCAA, 

no hi han línies genèriques de recolzament a la inversió turística rural, excepte en 

les cases de pagès (encara que de poca quantia). 

 

 EXTREMADURA 

És una de les comunitats amb menys oferta d’allotjament, i aquesta fou 

iniciada amb experiències de caràcter local i regional (Valle de Jerete) sorgides sota 

els programes LEADER. La comarca Sierra de Gata és una altra de les zones que 

més ha desenvolupat el turisme rural en aquesta comunitat, la qual compta amb 

l’associació GUTURAL, que ofereix des d’allotjaments fins a restaurants. L’oferta 

d’allotjaments normativament establerta està formada per: Apartamentos turísticos 

rurales, Casas rurales, Agroturismo i Hoteles rurales. L’oferta és de tipus 

heterogeni, compta amb establiments de molta qualitat i uns altres de qualitat 

baixa. 

 

 GALÍCIA 

La política de foment del turisme rural d’aquesta comunitat està inspirada en 

el model portuguès. La primera regulació és de 1995 i estableix tres grups 

d’establiments: Pazos, Castillos, Monasterios, Casas grandes y Casas rectorales 

situadas en el medio rural; Casas de aldea i Casas de labranza. 

 Aquests establiments, si obtenen algun tipus de subvenció de l’administració, 

queden inscrits a la Central de reserves d’allotjaments de Turisme rural de 

TURGALICIA i estan obligats a assistir a cursos de formació o reciclatge. La 
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Secretaria General para el Turismo i l’empresa TURGALICIA editen una ‘Guía de 

Turismo Rural’, on es mostren els distints tipus d’allotjaments rurals. 

 

 MADRID  

Aquesta és una altra de les comunitats autònomes amb una oferta de turisme 

rural més diferenciada respecte a la resta de comunitats, oferta que està 

condicionada per la proximitat d’una gran àrea metropolitana. Això explica també el 

creixement i la distribució de l’oferta, la qual es limita a unes poblacions, aquelles 

en què la influència de les àrees urbanes ha canviat menys l’arquitectura tradicional 

i el mateix teixit econòmic de la zona. La major part de l’oferta de turisme rural es 

concentra en la Sierra Norte i al voltant dels espais naturals protegits, com ara El 

Circo i Las Lagunas de Peñalarra, la Pedriza del Manzanares i el Hayedo del 

Montejo. La seva oferta es caracteritza pels allotjaments sencers (molts en cases 

habitades i gestionades pels ajuntaments o societats especialitzades), i una oferta 

d’allotjament en petits hotels rurals, que s’anomenen Establecimientos de turismo 

rural. 

La Comunidad de Madrid disposa d’una central de reserves que promociona i 

comercialitza els establiments propis i aliens, i edita una guia d’allotjaments 

turístics. 

 

 MÚRCIA  

Múrcia és una altra comunitat en què els programes LEADER han estat els 

veritables potenciadors de l’oferta rural. Té legislació i subvencions, però una 

escafida promoció i coordinació per part del govern autonòmic. 

Quasi tots els establiments es troben en la serra i ofereixen com a productes 

principals el senderisme, les rutes amb bicicleta i els passeigs a cavall. Els 

establiments es troben regulats sota la denominació d’Alojamiento turístico especial 

en zona de interior. 

Disposen d’una central de reserves, a nivell regional, per afavorir en el seu 

desenvolupament i ajudar a la promoció i comercialització del turisme en l’espai 

rural. 

 

 NAVARRA (Comunitat foral de) 

Aquesta oferta de turisme rural és molt exitosa i un cas emblemàtic dins 

d’Espanya. Destaca el concepte combinat de recolzament financer i gerencial, 

realitzat en el seu moment a través de l’empresa SERVITUR i que es pot considerar 

la clau del seu èxit. Es basa en dues modalitats: contractació individualitzada 

d’habitacions dins del propi habitatge unifamiliar i contractació íntegra de 
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l’immoble. Els establiments compten amb una denominació única, tots s’anomenen 

Casa rural. 

En la gestió dels allotjaments intervenen associacions i federacions, a més 

d’altres organismes. La Comunitat foral ha potenciat la promoció i la difusió del 

turisme rural mitjançant una Guia anual d’allotjaments. 

 

 PAÍS BASC 

La normativa recull les figures de: Agroturismo, Hotel rural, Casa rural, 

Camping rural i Apartamento rural. 

L’oferta més estesa és l’agroturisme, recolzat institucionalment per la 

Consejería de Agricultura i la de Turismo. En el cas de l’agroturisme existeix una 

associació de turisme, l’oferta es recull en una Guía Agroturística, i es comercialitza 

a través d’una central de reserves. La major part dels turistes en el medi rural del 

País Basc procedeixen de la pròpia comunitat autònoma. 

Les dades d’ocupació segueixen la mateixa pauta que la de les demés regions 

i d’Europa: domina clarament la curta estada, motivada per l’esplai de cap de 

setmana o pont i amb màxims a l’estiu, la demanda estrangera és reduïda, i 

l’ocupació anual no és molt alta. 

 

 La RIOJA  

A La Rioja existeix una infraestructura no molt àmplia d’allotjaments i una 

associació anomenada Asociación Altura, que integra ofertes d’allotjament de tota 

mena: gastronomia, artesania i activitats en un producte turístic conjunt. L’única 

modalitat d’allotjament són les Casas rurales (casa rural compartida). 

El govern de la Rioja edita una Guía de alojamientos rurales, on apareixen els 

establiments amb les característiques, preus, ubicació, etc. 
 

 COMUNITAT VALENCIANA 

Fins fa poc no s’han preocupat pels allotjaments de turisme en el medi rural, 

per ser una de les comunitats amb major turisme de platja. Les primeres 

actuacions daten de 1990, i en 1994 s’aprova el reglament, avui encara vigent, que 

regula els establiments d’allotjament en el medi rural de la Comunitat Valenciana. 

Les comarques d’interior són les que tenen major oferta i existeixen distints 

projectes d’iniciativa pública. Hi ha tres modalitats d’allotjament: allotjament en 

cases rurals - compartit amb els propietaris o altres clients o no compartit, 

acampada en finca particular, i alberg turístic d’ús col·lectiu. 
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L’Agència valenciana del turisme edita un fullet Turismo de interior, on 

s’ofereix informació sobre la zona, característiques de l’establiment i ubicació. 

Existeixen nous programes de promoció del turisme interior de la Comunitat 

Valenciana, que intenten diversificar la seva oferta turística. 

 

 

3.4 Resum de la situació a Espanya. 
 

El turisme rural compta, a l’any 2004, a Espanya, amb al voltant d’uns 9.000 

establiments, el que suposa un creixement mitjà del 24,5% en els últims deu anys 

respecte als 1.000 establiments amb que contava en 1994. Aquesta modalitat 

d'allotjaments es troba repartida per tot el territori espanyol, però destaca 

especialment en la meitat nord.  

Es tracta d'un turisme principalment nacional excepte en les comunitats de les 

Illes Balears i Canàries, on els turistes estrangers superen als nacionals. Per 

comunitats, Castella-Lleó és el principal mercat del turisme rural a Espanya, tan en 

oferta com en demanda, a causa de la seva localització i extensió geogràfica, 

seguida de Catalunya, Cantàbria i Astúries. Els allotjaments de Múrcia i Balears 

atreuen una proporció de pernoctacions superiors a la seva quota de penetració en 

quan a oferta es refereix gràcies a la seva preeminència com turisme de costa, 

mentre el País Basc, Madrid i Catalunya presenten elevats nivells d'ocupació degut 

al fet que aquests són a l’hora els principals mercats emissors d'usuaris de turisme 

rural. 

El retard viscut a Espanya en el sector del turisme rural respon al fort 

arrelament que el model de sol i platja ha tingut històricament en el nostre país, el 

que explica que les primeres iniciatives en aquest àmbit es desenvolupessin en les 

regions del nord peninsular, que havien quedat relativament marginades del 

turisme dominant, com Astúries, Navarra i el País Basc. 

L’estudi de les distintes comunitats autònomes mostra que aquestes, en 

general, han de definir la seva pròpia estratègia, atès que són elles mateixes les 

que tenen assumides les competències en matèria turística. No obstant això, és 

necessària la coordinació i la unificació de criteris sobre els principis bàsics que han 

de regir el desenvolupament del turisme rural a Espanya. 

Es necessita potenciar el turisme rural amb ajudes financeres i subvencions 

per part de les administracions. A més a més, s’han de contemplar les 

infraestructures bàsiques necessàries per al desenvolupament turístic, com són 

infraestructures de carreteres, mitjans de telecomunicació,  serveis sanitaris, etc., 

atès que en algunes zones hi ha deficiències d’aquests elements fonamentals per al 

desenvolupament de l’activitat. Aquestes mancances deterioren la imatge i 

repercuteixen negativament en l’oferta. 
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Quant a la denominació dels establiments de turisme en l’espai rural, destacar 

la dispersió conceptual i tipològica de l’oferta existent. Les distintes comunitats 

estableixen la seva pròpia nomenclatura, enlloc d’establir una denominació comuna 

i homogènia. Existeixen distintes denominacions per a productes similars i, fins i 

tot, denominacions similars per a productes distints. Únicament la casa rural i 

l’agroturisme disposen d’un cert grau de comuna acceptació. Es recomanable 

avançar cap a una uniformitat del turisme rural i així canviar la imatge difusa dels 

consumidors,  per tal que el turista sàpiga allò que trobarà a cada zona o regió.  

Si ens referim a la ubicació dels habitatges rurals s’observa que els distints 

texts normatius empren conceptes indeterminats, com són el medi rural, l’espai 

rural o el nucli rural. Quant a la població on s’ubica l’allotjament, els límits van des 

dels nuclis de població de menys de 1.000 habitants per a les cases de poble de 

Catalunya, a poblacions fins als 10.000 habitants per als hotels rurals 

d’Extremadura, fins a poblacions de fins a 20.000 habitants en sòl no urbanitzable 

de Castella-Lleó. 

El criteri general seguit en referència a les característiques constructives de 

les edificacions és que siguin construccions tradicionals, típiques de la zona. I en 

alguns casos, com el de les Illes Balears, Catalunya, o Galícia, s’exigeix l’acreditació 

d’antiguitat de la construcció. 

La legislació autonòmica es caracteritza, en la major part dels casos, per la 

poca precisió tècnica de les característiques dels establiments per a cada tipologia. 

Les comunitats autònomes són les responsables de l’ordenació i control dels 

establiments en l’àmbit de la seva competència territorial. 

És necessari fer un esforç conjunt en activitats de promoció tendents a 

optimitzar la utilització dels canals de comunicació. Vist el conjunt nacional, és 

necessari la publicació de guies de caràcter regional i nacional, així com guies 

específiques per producte per a la seva difusió  a nivell internacional. Seria 

important, en l’àmbit de la promoció, la integració del producte espanyol dins de les 

xarxes europees. En l’aspecte de la denominació, es considera convenient fer una 

unificació i homogenització de tipologies.  

Quant a la comercialització, s’han d’afavorir les associacions, agrupacions i 

centrals de reserves que facilitin l’accés del producte al client. Els mitjans 

informàtics i telemàtics són una eina imprescindible. 

Un altre factor essencial pel turisme en el medi rural és el de disposar d’una 

formació especialitzada a tots els nivells. La formació és un element clau per al 

futur del turisme rural. Es necessita ensenyar als interessats quins són els objectius 

d’aquesta mena de turisme – i de com assolir-los -, de com adaptar-se a les 

demandes i necessitats dels clients, de l’evolució futura del turisme rural, etc. 
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Les activitats complementàries d’esplai i entreteniment que facin que l’estada 

sigui més completa i permetin gaudir d’unes vacances més actives, amb una major 

participació del turista, resulten encara avui en dia escasses. Amb aquest valor 

afegit es prolongaria l’estada mitjana per visitant i els clients serien més repetitius. 

A més a més, com a mancances detectades cal afegir l’acusada concentració 

de les estades i l’estructura de comercialització millorable . Manca una unificació de 

l’oferta, no hi ha una imatge de marca, hi ha poques associacions empresarials pel 

desenvolupament i comercialització dels establiments, les xarxes de 

comercialització són mínimes, l’oferta complementària i d’allotjament no estan 

coordinades, ... 

A nivell nacional, en general, es pot afirmar que existeix un interès creixent 

pel turisme rural, per gaudir de la riquesa natural i els múltiples contrasts climàtics 

i paisatgístics que trobem al llarg del territori espanyol, i que esdevenen un 

escenari apte per suportar l’aprofitament turístic. La varietat dels recursos permet 

que el turisme rural es compagini amb el turisme esportiu, cultural, cinegètic, 

gastronòmic, enològic, etc. 

El sistema actual ha suposat un progrés perquè ha donat resposta a la 

demanda creixent amb una oferta d’allotjaments adequada, però que no reforça les 

avantatges competitives per a la promoció i comercialització del turisme rural.  

S’ha contrastat que el turisme rural és una de les modalitats turístiques que 

major augment de demanda han tingut en els darrers anys68. El referent a nivell 

europeu en matèria de turisme rural és França, no obstant això, la majoria dels 

turistes rurals cita a Itàlia com a principal destinació competidora. Els paquets 

turístics i la contractació independent es reparteixen de forma equitativa les 

preferències de reserva. 

Per finalitzar, afegir que s’hauria de controlar i ordenar més el creixement de 

l’oferta, perquè creix a un alt ritme69, i molts dels establiments que s’anomenen 

com a turisme rural disten molt de considerar-se com a tals, atès que no s’adapten 

a l’essència o esperit d’aquesta modalitat. 

 

4.  EL TURISME RURAL A LES ILLES BALEARS 

No cal fer massa incidència en el fet  que el turisme és un dels aspectes més 

importants, per no dir el més important, de la història contemporània de les Illes 

Balears. A principis del segle XX s’assenten les bases fonamentals del negoci turístic 

a les Balears, i molt especialment a l’illa de Mallorca. La fundació del Foment de 

Turisme, el 3 de desembre de 1905, auspiciat per la Cambra de Comerç de Palma, 

                                                
68 Red Española de Desarrollo Rural 
69 Veure les taules d’aquest estudi. 
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tindrà una gran significació en la promoció i l’enlairament del turisme balear 

(RIPOLL, A)70.  

Després d’un període que va suposar un fre a la corrent turística, que va 

coincidir amb la Primera Guerra Mundial, s’inicia una etapa en la qual es va produir 

un fort augment en el nombre de visitants, fet que es va prolongar fins a la Guerra 

Civil. A la paralització de l’activitat turística durant el conflicte bèl·lic espanyol li 

seguiren la Segona Guerra Mundial i l’aïllament de la Postguerra. 

A partir de 1950, l’afluència de visitants s’accelera. Des de 1955 les xifres 

d’increment de visitants són espectaculars. Les bases de l’anomenat turisme de 

masses comencen ja a estar establertes. A partir d’aquests moments l’hoteleria 

balear es desenvoluparà fortament.  

Es pren l’any 1960 com a punt de partida definitiu del desenvolupament del 

turisme modern, caracteritzat pel seu caràcter massiu, la radical transformació de 

l’estructura socioeconòmica de les illes i l’establiment d’un model turístic de 

creixement únic a la Mediterrània. 

La intensitat dels impactes del turisme, a causa dels efectes d’un ràpid 

creixement de l’oferta per respondre als elevats increments acumulatius anuals de 

la demanda, es deixaran sentir a les illes. 

Després d’un període de creixement espectacular del turisme i de l’economia 

de les illes, la crisi econòmica de 1973 provoca una forta recessió. I comença una 

intensa recuperació que fou truncada en la crisi del petroli de 1980. La tendència 

recessiva es corregirà i canviarà de signe al llarg dels anys vuitanta, que suposen 

una segona fase expansiva del turisme a les illes, que augmenta d’any en any, fins 

que a partir de 1989 s’entra en una nova crisi, que sembla que es supera durant 

l’any 1993. 

Aquesta darrera crisi ha esdevingut com a conseqüència de la forta expansió 

del turisme, que ha donat lloc a un excés d’oferta d’hotels i apartaments, dels 

canvis en els hàbits dels turistes, la caiguda dels règims comunistes europeus, la 

reunificació alemanya, la guerra del Golf Pèrsic, la guerra civil iugoslava, etc.  

Pot considerar-se que, després de més de 40 anys de turisme de masses a les 

Illes Balears, aquestes s’han convertit en una de les comunitats autònomes amb 

major renda per càpita. Aspectes negatius d’aquest fenomen han estat la destrucció 

de gran part dels nostre paisatge, uns excessius costos socials i una pèrdua 

d’integritat nacional. 

                                                
70 Un repàs a l’evolució històrica del turisme a les Balears, a BENITEZ, J; RIPOLL, A. i SERRA, S (1994): 
Turisme, societat i economia a les Illes Balears, Fundació Emili Dader, Palma. 
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Actualment el turisme de sol i platja es troba en una fase de maduresa, amb 

un excés d’oferta de places turístiques en front a una demanda decreixent i amb un 

nivell adquisitiu  baix71.   

Les contínues actuacions urbanístiques sobre la geografia litoral han generat 

una densificació de les zones turístiques, i han provocat la pèrdua de qualitat del 

producte turístic, especialment en els aspectes referents a l’entorn paisatgístic i 

ambiental. Com a conseqüència d’això, la revalorització del medi natural, de les 

activitats tradicionals, de la qualitat de vida en un espai menys dens i més 

harmoniós amb l’entorn, constitueixen en sí mateixes factors d’una oferta turística 

de gran valor en la societat actual (IET).  

Sorgeixen noves formes de turisme en el mercat que constitueixen un nou 

estil de turisme: turisme nàutic, turisme residencial, turisme cultural, turisme de 

salut,... i el turisme rural. A aquestes tendències se les coneix com ‘turisme 

alternatiu’, el qual està especialment relacionat amb el concepte de ‘sostenibilitat’ 

que aplicat al turisme consisteix en desenvolupar aquelles formes de turisme que 

no siguin agressives amb el medi, ni que transformin els espais singulars que 

utilitzin, els quals tenen que ser transferits com herència cultural de la humanitat a 

les generacions venideres (MEDIANO, L.).  

Es pot dir que les característiques que presenta el turisme alternatiu són: que 

es tracti d’un turisme difús (no concentrat o massiu), que sigui respectuós amb el 

patrimoni natural i cultural, que impliqui participació activa de la població local, que 

mantingui les activitats tradicionals del medi, i que fugi del gegantisme i del 

monocultiu turístic. 

Malgrat utilitzem diverses expressions com turisme rural, turisme en cases 

rurals, turisme d’interior, agroturisme, ecoturisme o turisme verd, totes elles molt 

relacionades, parlem del que s’anomena turisme en el medi rural.  

No hi ha una definició única i clara del turisme rural i dels seus diferents 

models. No obstant, el podem definir com: L’activitat turística que es desenvolupa 

en el medi rural i que té com a motivació principal la recerca d’atractius turístics 

associats al descans, paisatge, cultura tradicional i fugita de la massificació 

(BARDÓN, 1987; BOTE, 1992; CROSBY, 1993; FUENTES, 1995; VALDÉS, 1996); o 

com: Una oferta d’activitats recreatives, allotjament i serveis afins, situada en el 

medi rural, dirigida principalment als habitants de les ciutats que cerquen unes 

vacances en el camp, en contacte amb la naturalesa i amb la gent local (Ministerio 

de Comercio y Turismo, Instituto de estudios turísticos, 1994). 

                                                
71 JUANEDA, CN. et al (2005): Análisis de la fidelidad y de la estacionalidad como puntos críticos de la 
fase de post-estancamiento de los destinos turísticos maduros de sol y playa. Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Dirección General de Investigación. 
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Es consideren, en general, allotjaments rurals, aquells establiments o 

habitatges destinats a l’allotjament turístic mitjançant preu –situats en poblacions 

rurals -, amb o sense altres serveis complementaris i que estiguin inscrits en el 

corresponent Registre d’allotjaments turístics de cada comunitat autònoma. 

El perfil del turista rural tipus es correspon, a les Illes Balears, amb el d’una 

persona de mitjana edat (d’entre 30 i 45 anys), de classe mitjana alta, d’elevat 

nivell educatiu –amb estudis universitaris -, que vol estar en contacte amb la 

naturalesa – i conèixer la vida en el camp i les poblacions rurals -, que viatja en 

parella, i el turista majoritari és de nacionalitat alemanya -.  

L'allotjament en l'espai rural pot completar-se amb altres activitats pròpies del 

turisme actiu com senderisme, cicloturisme, rutes a cavall, caça, pesca, etc. 

Aquesta activitat exigeix del pagès original que lloga o comparteix el seu habitatge 

amb els visitants els coneixements necessaris per a la gestió de la seva empresa i 

per al disseny i promoció de les activitats complementàries, així com sensibilitat per 

les qüestions mediambientals. 

Destacar que el turisme rural en la nostra comunitat, a l’igual que en la 

majoria de regions de l’estat espanyol, està basat principalment en els següents 

factors: 

a. L’augment i diversificació de les rendes econòmiques en les zones rurals 

en declivi. Els efectes indirectes del turisme sobre l’agricultura i la 

ramaderia en les illes es tradueixen en una profunda transformació en la 

qual el turisme no ha actuat com a vertader factor potenciador, sinó més 

bé ha causat una disminució de la població activa agrària, un constant 

abandonament del camp per treballar en la indústria turística i el seu 

conseqüent abandó de les explotacions agrícoles, i d’aquesta manera 

s’accentua molt més la dependència de l’economia balear del turisme del 

qual s’ha demostrat no poden renunciar. No obstant això, ha afavorit 

altres activitats econòmiques complementàries al turisme com poden ser 

la construcció, electricistes, llanterners, ... i altres empreses relacionades. 

Ja són idees del passat la redimensió dels cultius per aconseguir productes 

d’alta qualitat i obtenir la seva comercialització en mercats interiors, on el 

principal client fos el sector hoteler balear. 

b. La diversificació de productes turístics: 

 La diversificació de l’oferta de productes turístics - que complementin 

al model tradicional de sol i platja majoritari - considerada com una de 

les claus del canvi de la situació turística balear, que persegueix la 

introducció de productes turístics de qualitat,  per així atreure a una 

demanda d’alt poder adquisitiu que cerca el gaudir d’unes vacances 

tranquil·les, com es el cas del turisme en el medi rural. 
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 La diversificació de l’oferta turística, que respon així a una variació en 

els gustos i comportaments de la demanda, amb l’aparició d’una nova 

demanda constituïda per persones que cerquen espais oberts on gaudir 

d’activitats lúdiques, esportives i culturals, amb interès pel patrimoni 

històric i natural, i per unes vacances més personalitzades. 

c. La millora de les infraestructures de comunicació i de les instal·lacions, i la 

conservació i rehabilitació del patrimoni històric. 

d. El recolzament de les administracions públiques a aquests sector 

mitjançant ajudes i subvencions. 

 

Els elements que més destaquen els turistes rurals de la seva visita a les 

Balears, , segons s’ha detectat a l’estudi, són la bellesa del paisatge, la qualitat de 

l’allotjament, la tranquil·litat i la calma, la qualitat del servei i el clima agradable, 

entre d’altres. Els mesos d’estiu són els que gaudeixen de més afluència de turistes 

i els mesos de novembre, desembre i gener disposen de molt poca ocupació – o 

romanen tancats -, el que reflecteix que també estan subjectes a una certa 

estacionalitat.  

No obstant això, qualsevol intervenció sobre un medi, sense excepció, comporta 

inviablement una sèrie d’efectes conseqüents. Així, també, el turisme rural. 

Com  activitat turística, com a activitat econòmica, com activitat que implica a 

la societat, el turisme rural desencadena conseqüències que afecten en aquests 

termes a l’economia, la societat o a la pròpia activitat turística. 

 

QUADRE 5. Esquema costos i beneficis del turisme rural. 

NIVELL BENEFICIS COSTOS 

ECONÒMIC 

 Creació de llocs de feina 
 Increment d’ingressos locals 
 Manteniment i millora de 

serveis i activitats locals 
 Diversificació de les activitats 
 Augment del nivell de vida 

 Congestió 
 Creació d’infraestructura 

addicional i de serveis. 

MEDIAMBIENTAL 

 Manteniment, conservació, i 
millora de les zones naturals. 

 
 
 
 

 Increment de riscos de 
pol·lució de l’aigua, aire, i 
contaminació acústica i 
visual. 

 Generació de residus. 
 Consum de recursos naturals 
 Riscos de pertorbació de la 

flora i de la fauna. 
 Erosió 
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                     Elaboració pròpia, basada en PICORNELL, C. i altres. 

 

 

La reflexió immediata és: “el turisme rural pot implicar una gran quantitat de 

beneficis  a distints nivells, no obstant, pot comportar costos importants”. Cert és 

que un turisme rural desplanificat, incontrolat, conduu costos irreparables, fins i tot 

més que qualsevol altra activitat turística tradicional, ja que té major poder de 

penetració, tant física com psicosocial. El que es fonamental es preveure i conèixer 

els efectes negatius per a que amb una adequada planificació puguin ser resolts o 

minimitzats, de tal manera que la balança s’inclini molt positivament del lloc dels 

beneficis. 
 
 
 
 
 
 
 

ANTRÒPIC 

 Intercanvis culturals 
 Manteniment de costums i 

tradicions locals 
 Augment de l’interès de la 

comunitat per les activitats 
d’oci i cultura, i majors 
facilitats. 

 Preservació i rehabilitació de 
monuments, edificis i llocs 
històrics. 

 Recolzament a les petites 
empreses locals. 

 Risc de conflicte entre les 
comunitats locals i el 
visitant. 

 Adulteració i canvi de les 
tradicions locals i de la 
cultura. 
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VI. ANÀLISI NORMATIVA DEL TURISME RURAL A LES ILLES 
BALEARS. 

 
 
        Marc legislatiu del turisme rural. 
 

1. INTRODUCCIÓ 

En el context espanyol, la legislació en matèria de turisme, i per extensió del 

turisme rural, correspon a les diferents CCAA. La manca de coordinació entre 

aquestes ha provocat que cada una hagi legislat de forma diferent sobre les 

tipologies existents en el seu territori. 

La normativa sobre turisme rural a Espanya ha determinat definitivament tant 

la forma en què ho entenem, com el seu propi desenvolupament. La legislació 

referida a aquest sector turístic, a escala nacional i balear, s’ha centrat 

fonamentalment en l’allotjament, regulant les característiques principals dels 

establiments d’allotjament. És de destacar la manca d’integració en aquestes 

regulacions d’aspectes relacionats amb altres activitats que es donen en el medi 

rural i que complementen a l’allotjament, i s’ofereix així una visió esbiaixada del 

turisme rural. 

   

   

2. L'ORDENACIÓ DEL TURISME A LES ILLES BALEARS. 

Les primeres actuacions que, a principis del s. XX, va fer l'Administració de 

l'Estat en el sector turístic es van centrar en la prestació de serveis (l'organització 

d'excursions, l'allotjament en paradors,...). També es va desenvolupar una activitat 

de foment (promoció del turisme a l'exterior). Reduïda era encara l'activitat 

d'ordenació o limitació de la iniciativa empresarial privada (fonamentalment la 

inspecció sanitària i policial d'hotels, i l'exigència d'autorització prèvia a l'obertura). 

En aquesta escenari d'activitat administrativa va sobrevenir l'eclosió turística de 

principis de la dècada dels 60. Aquesta ràpida i virulenta expansió del fenomen 

turístic i el consegüent resultat de massificació, van tenir una cabdal importància 

econòmica en la balança exterior de pagaments que, unida a les notes 

característiques del sistema polític llavors vigent, va conduir a la més absoluta 

centralització en l'Estat de totes les competències administrativa relacionades amb 

el Turisme. La Llei 48/1963, de 8 de juliol, sobre competències en matèria turística, 

en el seu art. 1 estableix que “corresponde al Ministerio de Información y Turismo 

la ordenación y vigilancia de toda clase de actividades turísticas, así como también 

el directo ejercicio de éstas en defecto o para estímulo y fomento de la iniciativa 

privada”. Aquest Ministeri, en l’ús de la facultat que li confereix la Disposició final 

segona de l'Estatuto Ordenador de las Empresas y de las Actividades Turísticas 

Privadas, aprovat per Decret 231/1965, de 14 de gener, aprovarà les 
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reglamentacions particulars. Aquesta centralització territorial desapareix a partir de 

l'aprovació de la Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 (CE), que en el 

seu art. 2, en referència a la nació espanyola, “[...] reconoce y  garantiza el 

derecho al acceso a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran 

[...]”.  

De fet, la CE, seguint el model de la Constitució espanyola de 1931 i la italiana 

de 1947, ha establert l’anomenat estat autonòmic, o estat de les autonomies. 

Aquest Estat autonòmic és un model d'Estat ‘intermedi’ entre l'Estat unitari i l'Estat 

federal, caracteritzat per ser un Estat descentralitzat políticament, això és, un Estat 

amb entitats menors (CCAA) amb autonomia política i competències pròpies 

(legislatives i executives). Les comunitats autònomes (CCAA) són ens públics 

territorials, dotats de personalitat jurídica pròpia i plena, que gaudeixen d'una 

autonomia qualitativament superior a l'administrativa que correspon als ens locals; 

els Estatuts d'autonomia són la norma institucional bàsica de les CCAA. La CE en el 

seu art. 148.1.18ª estableix la possibilitat que les CCAA puguin assumir la 

competència en matèria de promoció i ordenació del turisme en els seus àmbits 

territorials. Per RD 3401/1983, de 23 de novembre, s'aprova el traspàs de 

competències de l'Estat a les Illes Balears, que exerceixen aquesta competència 

sense altres limitacions que les facultats reservades a l'Estat en l’art. 149 de la CE. 

En aquest àmbit competencial s'inclou la potestat legislativa bàsica i de 

desenvolupament, i la potestat executiva o de gestió. I mitjançant Decret 63/1984, 

de 9 d'agost, de les Illes Balears, s'assumeixen i distribueixen les competències 

transferides per l'Estat en matèria de turisme. L'art. 10.11 de l’Estatut d’autonomia 

de les Illes Balears (EAIB) - aprovat per Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, 

modificada per la LO 9/1994, de 24 de març i LO 3/1999, de 8 de gener72 -, 

estableix com a competència exclusiva el turisme. Mitjançant la Llei 3/1996, de 29 

de novembre, es van atribuir als Consells Insulars de Menorca i d'Eivissa i 

Formentera totes les competències que havien estat atribuïdes al Govern dels Illes 

Balears en matèria d'ordenació turística. A l’illa de Mallorca, les competències en 

matèria d'ordenació turística són titularitat del Govern de les Illes Balears, l'exercici 

de les quals correspon, encara, a la Conselleria de Turisme.  
 
 

Iniciatives de la comunitat balear en la legislació turística 
general: 

Aproximadament en els anys 50 es va desenvolupar el fenomen turístic en tot 

el territori nacional, si bé amb anterioritat ja existia la visita de turistes a les Illes, 

no es pot parlar de turisme tal i com avui l’entenem. 

                                                
72 L’EAIB, s’ha reformat recentment per la LO 1/2007, de 28 de febrer, publicada en el B0E núm. 52 de 
dia 01.03.2007. 
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Amb la irrupció de les masses de turistes, que varen ocasionar una gran 

demanda de places per poder gaudir de les seves vacances, en tota la geografia 

nacional, però especialment a les nostres illes, es produeix un creixement 

pràcticament desordenat de la indústria turística, com a conseqüència que la classe 

empresarial se’n va adonar de les fabuloses expectatives que representava, 

desenvolupament que en aquells moments únicament es trobava limitat pels plans 

urbanístics existents en aquells anys, els quals no tenien pràcticament en compte la 

preservació, conservació o adequació del territori. 

En els inicis del fenomen turístic, llevat del que s’ha apuntat abans, no hi 

havia normativa alguna que regulés la construcció d’establiments d’allotjaments 

turístic, si bé l’Administració quan va ser conscient del desordre que existia en el 

creixement de l’oferta turística, a partir dels anys 60, va dictar normes reguladores 

de les activitats turístiques; així tenim en relació als allotjaments turístics l’Ordre de 

19 de juliol de 1968, per la qual es dicten normes sobre classificació dels 

establiments hotelers, l’Ordre de 17 de gener de 1967, per la que s’aprova 

l’ordenació d’apartaments, bungalows i altres allotjaments de caràcter turístic; 

l’Ordre de 28 de juliol de 1966, per la qual s’aprova l’ordenació turística dels 

campaments de turisme, i l’Ordre de 28 d’octubre de 1968, per la qual s’aprova 

l’ordenació turística de les ciutats de vacances, per citar-ne algunes. 

Aquest fou el primer pas que es va donar en la regulació dels establiments 

d’allotjaments, si bé no incidien en cap forma sobre el territori. Aquestes normes en 

realitat l’únic que regulaven era la distribució dels edificis d’allotjaments turístics, i 

determinaven les mides necessàries, la disposició dels diferents departaments, ... 

Per tot això, la indústria turística va créixer de forma desordenada, i es varen 

produir, poc a poc, i sense que ningú hi posés fre, les acumulacions de 

construccions existents avui en dia, que amb el desenvolupament mundial de les 

idees de conservació i preservació de la naturalesa, són avui en dia inconcebibles. 

A partir de l’any 1983, foren assumides totes les competències en matèria de 

turisme per part de la CAIB, per la Conselleria de Turisme, i fou quan es varen 

començar a fer els primers esbossos d’una regulació del sector turístic, amb la 

finalitat d’acomodar la realitat turística de les Illes Balears a la nova demanda73. 

Aquesta comunitat es va adonar que s’havien d’assentar les estructures per al nou 

ordre turístic que s’acostava, així com per a adequar les noves construccions a les 

cada vegades més exigents demandes en relació a la qualitat i a l’incipient 

moviment en favor del medi ambient. La primera mesura d’aquesta època va ser la 

Llei 2/1984, de 12 d’abril, per a regular la figura dels apartaments turístics, en 
                                                
73 No obstant això, i amb contradicció amb el que es diu de que les Illes Balears són pioneres en matèria 
de turisme..., encara avui en dia la CA no s’ha fet una regulació pròpia i actualitzada d’aquelles normes 
que es varen crear en la dècada dels seixanta, estatals, com són l’Ordre (ministerial)  de 19.07.68, de 
classificació dels establiments hotelers –junt amb el RD. 1634/1983, de 15 de juny- o l’Ordre de 17 de 
gener de 1967, d’ordenació d’apartaments, ... i es segueix emprant una normativa estatal, obsoleta i 
anacrònica, que s’hauria com a mínim d’actualitzar.   
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auge en aquelles dates. Li va seguir la promulgació del Decret 30/1984, de 10 de 

maig, sobre mesures d’ordenació d’establiments hotelers i turístics, també 

anomenat Decret Cladera I. Aquest reglament fou una mesura totalment 

innovadora en tot el territori nacional, que per primera vegada posava limitacions al 

nombre de places en construcció, en relació amb la superfície del solar: 30 m2 per 

plaça efectiva. Li va seguir el Decret 103/1987, de 22 d’octubre, anomenat Decret 

Cladera II, encara més restrictiu a 60 m2 de solar per plaça –que posteriorment es 

va convertir en la Llei 7/1988, d’1 de juny -. 

Continua l’activitat normativa de les Illes Balears i, a fi de contenir l’expansió 

incontrolada de l’oferta turística durant la tramitació del Pla d’ordenació de l’oferta 

turística (POOT) de Mallorca,i fins a la seva aprovació definitiva, es dicta el Decret 

106/1993, de 30 de setembre, sobre suspensió i caducitat d’autoritzacions prèvies. 

Els POOT’s de l’Illa de Mallorca (Decret 54/1995, de 6 d’abril) i el de les Illes 

d’Eivissa i Formentera (Decret 42/1997, de 14 de març), constitueixen Plans 

directors sectorials dels prevists en el Capítol V de la Llei 8/1987, d’1 d’abril, 

d’ordenació territorial (LOT), per no estar aprovades les Directrius d’ordenació 

territorial (DOT), també previstes en aquesta Llei, i en aplicació del que disposa la 

Disposició transitòria única d’aquesta. A l’illa Menorca no hi havia POOT – ni n’hi ha 

encara -, i es regia pel Pla territorial parcial i la Llei 7/1988, d’1 de juny - i 

actualment pel seu PTI -. 

Aquests plans han estat fruit d’aquella normativa d’ordre turístic que ha 

evolucionat al llarg dels anys vuitanta i noranta, i s’ha intentat resoldre d’una forma 

bastant rigorosa no tan sols l’oferta d'allotjament si no també totes aquelles 

activitats relacionades amb els equipaments, infrastructures i serveis necessaris. 

Entre les mesures importants que s’han assolit cal ressaltar la limitació quantitativa 

de la capacitat d’acollida de les zones turístiques (mitjançant l’aplicació de 

l’estàndard de densitat de població), l’establiment de criteris qualitatius propis 

d’una oferta turística actualitzada (resultat d’aplicar la ràtio turística o una 

superfície mínima edificable), la creació de franges de protecció en el litoral, les 

reserves dotacionals mitjançant tècniques d’esponjament de les zones turístiques i 

el foment de la reconversió i de la modernització de les places d’allotjament 

turístics obsolets, entre d’altres. 

No obstant l’anterior, a pesar de totes les mesures restrictives imposades per 

la legislació balear, s’ha pogut observar que el creixement de l’oferta d’allotjaments 

ha continuat augmentant any rere any. Com a conseqüència d’aquesta pressió el 

Govern de les Illes Balears va aprovar el Decret 9/1998, de 23 de gener, de 

mesures transitòries relatives al procediment d’expedició d’autoritzacions prèvia i 

d’obertura de construccions, obres i instal·lacions d’empreses i activitats 

turístiques; decret que cinc mesos després es va transformar en la Llei 4/1999, de 

19 de maig. La finalitat d’aquesta llei (també coneguda com a Llei de moratòria 

turística) és regular i condicionar, i d’aquesta manera limitar,  definitivament el 
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nombre de places turístiques de nova creació mentre que la Conselleria de turisme 

elabora els treballs previs de la que serà la Llei general del turisme; llei que es va 

aprovar en març de 1999: Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes 

Balears, que imposa el caràcter obligatori que per poder construir noves places 

turístiques és necessari eliminar places obsoletes, és a dir, que si prèviament no es 

donen de baixa un cert nombre de places ‘velles’ no es podran construir places 

noves74, entre d’altres aspectes. 

Paral·lelament, amb la intenció de limitar no tan sols el creixement turístic 

sinó també l’urbanístic, el Parlament de les Illes Balears aprova la Llei 6/1998, de 

23 d’octubre, de mesures cautelars, fins a l’aprovació de les Directrius d’ordenació 

(també anomenada Llei de moratòria urbanística). Les Directrius d’ordenació 

territorial (DOT) s’aproven per la Llei 6/1999, de 3 d’abril.  

 

Posteriorment es varen aprovar els Plans territorials insulars: 

 Pla territorial insular de Mallorca. Aprovat definitivament pel  Ple del 

Consell insular  de Mallorca en sessió del 13 de desembre de 2004 

(Publicat al BOIB núm. 188 ext., de 31 de desembre de 2004)75.  

 Pla territorial Insular de Menorca. Aprovat definitivament pel  Ple del 

Consell Insular de Menorca de dia 25-04-200376 (no publicat al BOIB). 

 Pla Territorial Insular d'Eivissa i Formentera. Aprovat definitivament pel 

Ple del Consell Insular el 21-03-2005. (BOIB núm. 50, de 31 de març de 

2005)77. 

 

3.  REGULACIÓ DELS ESTABLIMENTS DE TURISME EN EL MEDI 
RURAL 

 
3.1. Les normatives autonòmiques de turisme rural a 

Espanya. 

La regulació del sector és molt variada, tant en relació a la classificació i 

denominació dels allotjament de turisme rural, com en atenció als requisits exigits 

per a l’exercici d’aquesta. 

Com a conseqüència de l’estat de les autonomies i de les competències 

exclusives d’ordenació del turisme de les CCAA en el seu àmbit territorial, 

                                                
74 No obstant això, a més a més, en el punt 1.a) de la Norma 60 del PTI de Mallorca s’afegeix que: 
L’establiment d’allotjament turístic del qual provinguin les places donades de baixa definitiva s’haurà de 
demolir  totalment i la parcel·la en què se situï passarà a formar part del sistema d’espais lliures públics 
o d’equipaments públics. 
75 http://www.conselldemallorca.net/platerritorial/ 
76 http://www.cime.es/ca/ptinicial/index_pti_inicial.html 
77 http://www.cief.es/pti2004/definitiu/index1.htm 
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s’implanten 17 models d’ordenació diferents del turisme en l’espai rural - aquesta 

manca d’homogeneïtat formal  és un aspecte negatiu d’aquesta mena de turisme -. 

A continuació es detallen les distintes figures d’allotjament en l’espai rural a 

Espanya agrupades per CCAA: 
 

QUADRE 6. Figures d’allotjament en l’espai rural a Espanya agrupades per CCAA 

 

CC.AA FIGURES 

ANDALUSIA78  Casa rural 
 Vivienda turística de alojamiento rural 
 Hotel y apartamento turístico rural 
 Complejo turístico rural 

ARAGÓ  Vivienda de turismo rural79 
 Albergues y Refugios 

PRINCIPAT D’ASTÚRIES  Casas de aldea 
 Casonas asturianas 
 Hoteles rurales 
 Apartamentos turísticos rurales 
 Núcleos vacacionales de turismo rural 

ILLES BALEARS  Hotel rural 
 Agroturisme 
 Turisme d’interior 

CANÀRIES  Casa rural 
 Hotel rural 

CANTÀBRIA  Palacios y casonas cántabras 
 Posadas de Cantabria 
 Casas de labranza 
 Viviendas rurales 
 Albergues turísticos 

CASTELLA I LLEÓ  Casa rural80 
 Posada 
 Centro turismo rural 

CASTILLA – LA MANXA  Casa rural81 
 Casa de labranza 

CATALUNYA  Residència-casa de pagès: masia, casa de 
poble i allotjament rural independent 

                                                
78 Els establiments d’allotjament en el medi rural, podran especialitzar-se en alguna o vàries de les 
següents especialitats (ANNEX I, del Decret 20/2002, de 29 de gener): Agro-turismo, Albergue, Aulas de 
la Naturaleza, Casa forestal, Casa molino, Casas-cueva, Chozas y Casas de Huerta, Cortijo, Granja-
escuela, Hacienda, Refugio, Alojamientos Especiales. 
79 Les Viviendas de Turismo Rural es classifiquen en funció del seu règim d’explotació en els següents 
tipus (art. 4 del Decret 69/1997, de 27 de maig): Vivienda rural de alojamiento compartido, Vivienda 
rural de alojamiento no compartido, Casa de turismo rural, y Apartamento de turismo rural. 
80  Amb les especificacions de Casa rural de alquiler i Casa rural de alojamiento compartido. 
81  Amb les especificacions de Casa rural de alquiler i Casa rural de alojamiento compartido. 
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EXTREMADURA  Apartamentos turísticos rurales 
 Casas rurales 
 Agroturismo 
 Hoteles rurales 

GALÍCIA  Pazos, castillos, monasterios, casas 
grandes y casas rectorales situadas en el 
medio rural, y aldeas de turismo rural 

 Casas de aldea 
 Casas de labranza 

COMUNITAT DE MADRID  Establecimientos de turismo rural: Hotel 
rural, Casa rural, i Apartamento turístico 
rural. 

REGIÓ DE MÚRCIA  Hospederia rural 
 Casa rural82 de alquiler 
 Casa rural en régimen compartido 

COMUNITAT FORAL DE 
NAVARRA 

 Casa rural83 

PAÍS BASC / EUSKADI  Agroturismo 
 Hotel rural 
 Casa rural 
 Camping rural 
 Apartamento rural 

LA RIOJA  Casas rurales 
 Posadas 

COMUNITAT VALENCIANA  Cases rurals 
 Acampada en finca particular 
 Albergs turístics 

      
    FONT: Elaboració pròpia basada en la legislació de les diverses CCAA del territori espanyol 

 

 

La NORMATIVA AUTONÒMICA que regula el TURISME RURAL a Espanya és 

la que seguidament es detalla: 

 

 ANDALUSIA84: 

 Llei 12/1999, de 15 de desembre, de turisme. 

 Decret 20/2002, de 29 de gener, de turisme en el medi rural i Turisme 

actiu, que deroga el Decret 94/1995, de 4 d'abril, d’ordenació dels 

allotjaments en cases rurals andaluses. 

                                                
82 Les Casas rurales en funció de la seva tipologia es classifiquen en: Casa–Torre, Alquería, Casa   

Almazara, Casa Molino, Casa Huerto, Casa Palacio o qualsevol altra que respongui a la idiosincrasia 
arquitectònica de la regió. 

83  Amb les especificacions de Casa rural de alquiler i Casa rural de alojamiento compartido. 
84 http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/cNormativaTematica.do?idarea=2 
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 Ordre de 19 de setembre de 2003, per la qual s'aproven els distintius 

dels allotjaments turístics en el medi rural i de les fondes rurals 

(mesones rurales).  

 Ordre de 20 de març de 2003, conjunta de las Consejerías de Turismo y 

Deporte y de Medio Ambiente, per la qual s’estableixen obligacions i 

condicions mediambientals per a la pràctica de les activitats integrants 

del turisme actiu. 

 

 ARAGÓ85: 

 Decret 84/95, de 25 d'abril. Reglament d'ordenació d'albergs i refugis.  

 Decret 69/97, de 27 maig, del Govern d'Aragó, pel qual s'aprova el 

Reglament sobre ordenació i regulació dels allotjaments turístics 

denominats Viviendas de turismo rural.  

 Llei 6/2003, de 27 de febrer, de turisme. 

 

 ASTÚRIES86: 

 Llei 7/2001, de 22 de juny, de Turisme modificada per Llei 6/2003, de 30 

de desembre i per Llei 1/2004, de 21 d’octubre. 

 Decret 143/2002, de 14 de novembre, d'allotjaments de turisme rural. 

 Decret 69/1994, de 1 de setembre, pel que s’aprova la utilització de la 

marca ‘Casonas Asturianas’. 

 Resolució de 12 de maig de 2000, de la Consejería de Industria, 

Comercio y Turismo, per la qual s’aprova el Reglament de l’ús de la 

marca Casonas Asturianas. 

 

 CANÀRIES87: 

 Llei 7/1995, de 6 d'abril, d'ordenació del turisme, modificada per la Llei 

7/1997, de 4 de juliol, i per la Llei 5/1999, de 15 de març. 

 Decret 18/1998, de 5 de març, de regulació i ordenació dels establiments 

d'allotjament de turisme rural.  

 Decret 39/2000, de 15 de març, pel qual es modifica88 el Decret 

18/1998, de 5 de març, de regulació i ordenació dels establiments 

d'allotjament de turisme rural.  

 

 

 

                                                
85http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=3937&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site
&_fsiteid=402&_fid=1450224&_fnavbarid=1487014&_fnavbarsiteid=402&_fedit=0&_fmode=2&_fdispla
ymode=1&_fcalledfrom=1&_fdisplayurl 
86http://www.infoasturias.com/plantillas/SRT_noticias_frame.jsp?id_nodo=2405&ambito=DEMO&id_i 
dioma=1 , http://constitucion.rediris.es/oapa/codigaut/derecons/INDICE.htm 
87 http://www.gobcan.es/turismo/normativa.htm 
88 Es modifica l’annex I, lletra c, apartat g), del Decret 18/1998. 
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 CANTÀBRIA89:  

 Decret 50/1989, de 5 de juliol, sobre ordenació i classificació 

d'establiments hotelers.  

 Decret 31/1997, de 23 d'abril, pel qual es regulen els allotjaments i 

activitats turístiques en el medi rural de Cantàbria. 

 Llei 5/1999, de 24 de març, d’ordenació del turisme. 

 

 CASTELLA- LA MANXA90:  

 Decret 43/1994, de 16 de juny, sobre ordenació d'allotjaments de 

turisme rural.  

 Llei 8/1999, de 26 de maig, d’ordenació del turisme. 

 

 CASTELLA-LLEÓ91:  

 Decret 84/95, de 11 de maig d'ordenació d'allotjaments rurals.  

 Ordre de 27 d'octubre de 1995, de la Conselleria de Indústria, Comercio 

y Turismo, de desenvolupament del Decret 84/1995, de 11 de maig, 

d'ordenació d'allotjaments de turisme rural.  

 Llei 10/1997, de 19 de desembre, d’ordenació del turisme.  

 

 CATALUNYA92:  

 Decret 214/95, de 27 de juny, regula la modalitat d'allotjaments turístics 

residència-casa de pagès.  

 Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme. 

 

 COMUNITAT DE VALÈNCIA93:  

 Decret 253/1994, de 7 de desembre regulador de l'allotjament turístic 

rural en l'interior de la Comunitat Valenciana.  

 Llei 3/1998, de 21 de maig, de turisme. 
 Decret 207/1999, de 9 de novembre, pel qual es modifica el Decret 

253/1994. 
 Decreto 188/2005, de 2 de diciembre, regulador de l’allotjament turístic 

rural a la comunitat valenciana. 

 Decret 73/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat valenciana, 

pel qual s'estableixen els requisits mínims d'infraestructures en els 

allotjaments turístics.  

                                                
89http://www.gobcantabria.es/portal/page?_pageid=33,38582&_dad=interportal&_schema=INTERPO  
RTAL 
90 http://www.jccm.es/ 

http://www.jccm.es/ficheroscomunes/framesSiaci.php3?codigo=0 
91 http://www.jcyl.es/jcyl-

client/jcyl/turismo;jsessionid=1547E8C95763E927171F7B5542F2D1D9?locale=es_ES&textOnly=false 
92 http://www.gencat.net/ctc/serveis/normativa/turisme/ 
93 http://www.gva.es/jsp/portalgv.jsp?deliberate=true 
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 EXTREMADURA94:  

 Llei 27/1997. de 20 de març, de turisme. 

 Decret 120/1998, de 6 d’octubre, d’ordenació de l’allotjament turístic en 

el medi rural.  

 Decret 4/2000, de 25 de gener, pel qual es modifica el decret 120/1998, 

de 6 d'octubre, d'ordenació de l'allotjament turístic en el medi rural.  

 

 GALÍCIA95:  

 Llei 9/1997, de 21 d’agost, de turisme, modificada per la Llei 10/2004, 

de 2 de noviembre. 

 Decret 191/2004, de 29 de juliol, pel que es regulen els establiments de 

turisme rural. 

 

 ILLES BALEARS96:  

 Decret 62/1995, de 2 de juny, que regula la prestació de serveis turístics 

en el medi rural.  

 Ordre del conseller de Turisme de 13 d'octubre de 1.995, pel qual es 

desenvolupa el Decret 62/1995. 

 Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears.97 

 

 LA RIOJA98:  

 Llei 2/2001, de 31 de maig, de turisme de la Rioja. 

 Decret 111/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de 

desenvolupament de la Llei 2/2001, de 31 de maig, de turisme de la 

Rioja99.  

 Decret 11/1994, de 24 de febrer sobre regulació d’allotjaments en 

posades. 

 

 MADRID100 

 Decret 117/2005, de 20 d’octubre d’autorització i classificació 

d’allotjaments de turisme rural  a Comunitat de Madrid. 

 Llei 1/1999, de 12 de març, d’ordenació del turisme de la Comunitat de 

Madrid, modificada per la Llei 1/2003, d’11 de febrer. 

 

                                                
94 http://sia.juntaex.es/legislacion/legislacion.asp?cod=1&tipo=1 
95 http://www.xunta.es/?lang=es 
96 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.ct.jsp?fitxa=131&coduo=10 
97 A més a més, altres normes com: la Llei 6/1999 de 3 d'abril de les Directrius d'Ordenació Territorial de 

les Illes Balears i de mesures tributàries i el PTI’s de Mallorca, el de Menorca, i el d’Eivissa i 
Formentera, entre d’altres, que condicionen aquesta regulació. 

98 http://ias1.larioja.org/webcon_leg/consulta/index.jsp 
99Títol I, Capítol IV, articles 124 a 137, Disposició Transitòria 6ª i Disposició Addicional 4ª.  
100 http://gestiona.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=BuscaNormativas&nmlibro=29&cdarea=IV 
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 MÚRCIA101:  

 Llei 11/1997, de 12 de desembre, de turisme. 

 Decreto 76/2005, de 24 de junio, pel que es regulen els allotjaments 

rurals. 

 

 NAVARRA102:  

 Decret Foral 243/1999, de 28 de juny, pel qual es regula l'allotjament en 

cases rurals.  

 Llei 7/2003, de 14 de febrer, de turisme 

 

 PAÍS BASC103:  

 Decret 191/1997, de 29 de juliol, pel qual es regulen els apartaments 

turístics, els habitatges turístics de vacances, els allotjaments en 

habitacions de cases particulars i les cases rurals.  

 Decret 128/1996, de 28 de maig pel qual es regulen els establiments 

d’allotjament turístic en el medi rural, modificat pel Decret 210/1997, de 

23 de setembre. 
 Llei 6/1994, de 16 de març, d’ordenació del turisme.  

 
 

3.2 Normativa reguladora del turisme rural a les Illes 
Balears. 

 
En la comunitat balear es té constància que les primeres ‘cases rurals’ s’obren 

en 1981, encara que sense l’existència d’una normativa reguladora. La primera 

regulació es fa en 1991. 

 

Marc normatiu de les Illes Balears: 

 

A) 1991 – 1995 (normativa derogada) 

A.1.: 

 DECRET 30/1991, DE 4 D’ABRIL, que regula l’activitat d’agroturisme i 

turisme rural a les Illes Balears (BOCAIB núm. 48, de 16 d’abril) 

 ORDRE DEL CONSELLER DE TURISME DE 9 DE JULIOL DE 1991, pel que 

s’estableix el registre d’activitats agroturístiques (BOCAIB núm. 119, de 31 

d’agost). 

                                                
101http://www.carm.es/ctyc/murciaturistica/Intratyc/pit.web_institucional.crea_pagina?idi=1&pCodigo=7
1 
102http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Instituciones/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+dep

artamentos/Cultura+y+Turismo/Acciones/Normativa+Legal/Turismo+y+Promocion/ 
103 http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-
629/es/contenidos/informacion/8015/es_2599/es_12760.html 
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 DECRET 44/1992, DE 8 DE JULIOL, que modifica el Decret  30/1991, de 4 

d’abril (BOCAIB núm. 86 de 16 de juliol). 

 ORDRE DEL CONSELLER DE TURISME DE 6 DE NOVEMBRE DE 1992, pel que 

es regula el registre d’activitats de Turisme rural de les balears (BOCAIB 

núm. 144 de 28 de novembre). 

 

A.2.: 

 Decret 2/1995, de 13 de gener, pel qual es regula la prestació de serveis 

turístics en el medi rural de les Illes Balears (BOCAIB núm. 11, de 26 de 

gener). 

 

Modalitats: Agroturisme i Turisme rural (similar o equivalent a l’actual Hotel 

rural). La figura del Turisme d’interior apareix, al final del període, en el Decret 

2/1995, però no es desenvolupa ja que aquest reglament té una vigència curta, 

inferior a mig any.  

Aquesta etapa està marcada per la normativa  europea relativa a millores de 

les estructures agràries i zones desfavorides, i els fons comunitaris, així com 

diversos reglaments espanyols que estableixen un sistema d’ajudes.  

 

B) 1995 – fins a l’actualitat (normativa vigent) 

 DECRET 62/1995, DE 2 DE JUNY, pel que es regula la prestació de serveis 

turístics en el medi rural (BOCAIB núm. 80, de 24 de juny). 

 ORDRE DEL CONSELLER DE TURISME DE 13 DE OCTUBRE DE 1995, que 

desenvolupa el Decret 62/1995, de 2 de juny (BOCAIB núm. 135, de 28 

d’octubre) 

 LLEI 2/1999, DE 24 DE MARÇ, general turística de les Illes Balears (BOCAIB 

núm. 41,  d’1 d’abril) 

 

Modalitats: Hotel rural, agroturisme i  turisme d’interior. 

 

En el Decret 62/1995 (arts. 1, 2 i 4), i en l’Ordre del Conseller de turisme, de 

13.10.95 (arts.5, 8 i 26) que el desenvolupa, apareix especificat un altre tipus de 

servei: D’altres ofertes complementàries (que apareixen per primer cop al Decret 

2/1995), i que són tots aquells serveis turístics o de caràcter general que es 

consideren atracció turística per a l’esplai, entreteniment o manutenció. A la Llei 

2/1999, norma posterior i de rang superior, ja no hi apareix reflectida aquesta 

figura. La Conselleria de Turisme té comptabilitzats, en data 01.09.06 , 16 

establiments –dintre dels quals trobem visites a cases, passeigs per finques, rutes a 

cavall, catering,... -, i malgrat algunes persones creuen que la Llei 2/1999 els ha 

deixat fora de regulació, la Conselleria de turisme continua atorgant algunes 

autoritzacions a partir de la particular interpretació  de  l’art. 2 i 3.3 d’aquesta Llei. 
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No obstant l’anterior, i atès que no es tracta, en molts de casos, de ‘vertaders 

establiments’ - la majoria es troben a establiments autoritzats i són un complement 

de l’allotjament -,  i que no són en cap cas allotjaments, aquests no seran objecte 

d’aquest estudi. 

 

3.3  Els procediments d’obertura i funcionament dels allotjaments 

turístics rurals a les Illes Balears   

El procediment administratiu establert a les Illes Balears per sol·licitar 

l’autorització per a l’exercici d’activitats de turisme rural és molt complex –potser el 

més complex dels establerts fins ara a l’Estat espanyol -. Es troba regulat amb 

detall a l’Ordre del Conseller de Turisme de 13 d’octubre de 1995, que desenvolupa 

el Decret 62/1995, però, a més a més, s’ha de tenir en compte la Llei 2/1999 

general turística (LGT), la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 

administracions públiques i el procediment administratiu comú, modificada per la 

Llei 4/1999, de 13 de gener (LRJPAC), i els PTI de les diferents Illes - normes 

posteriors i de rang superior, que de forma implícita, o explícita, modifiquen en 

alguns punts els reglaments anteriors que regulen els establiments de turisme en el 

medi rural -. 

A les empreses que vulguin prestar serveis turístics en el medi rural balear, 

per a la seva instal·lació i funcionament, se’ls exigeix autorització per part de la 

Conselleria de Turisme (o els Consells insulars de Menorca, o d’Eivissa i Formetera), 

prèvia petició de l’interessat, que constarà de dues fases: en primer lloc, 

l’autorització prèvia i, després, l’autorització d’obertura – que s’atorgarà un cop 

finalitzada la instal·lació  i comprovada l’adequació a les condicions amb les que es 

va concedir l’autorització prèvia i la conseqüent inspecció pels serveis tècnics 

competents de la Conselleria de turisme - i la  inscripció en el Registre d’activitats 

turístiques en el medi rural. Excepte per les anomenades altres ofertes 

complementàries en el medi rural que van directament a l’obertura -. 

Completada per l’interessat la documentació o esmenades les deficiències 

observades – tant per l’autorització prèvia com per l’autorització d’obertura- la 

Conselleria de Turisme, o els Consells insulars competents, han de dictar resolució 

expressa en un termini màxim de 3 mesos. La resolució per silenci administratiu es 

preveu tant en el procediment d’autorització prèvia de l’activitat, com en el relatiu  

a l’autorització d’obertura, i s’estableix que passats 2 mesos sense resoldre es 

produeix silenci negatiu (art. 48.2 LGT) i per tant es desestima la sol·licitud. 

Un cop obtinguda l’autorització prèvia per l’interessat, aquest disposarà del 

termini màxim de 3 anys (prorrogable un any més), com s’estableix a l’art. 48.3 

LGT, per a sol·licitar l’autorització d’obertura. En cas contrari, una vegada 

transcorregut el termini indicat, es considerarà caducada l’autorització prèvia 
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concedida i es dictarà resolució de caducitat per tal que es produeixin els efectes 

oportuns. 

Les deficiències de documentació –un cop rebuda la notificació, com estableix 

la  LRJPAC en l’art. 59- es podran esmenar en un termini de 10 dies (hàbils), 

d’acord amb el art. 71 de l’esmentada LRJPAC; el termini podrà ser ampliat fins a 

cinc dies més - a petició de l’interessat o a iniciativa de l’òrgan competent -. Si a la 

inspecció, per a l’autorització d’obertura, s’observen anomalies o deficiències, 

aquestes hauran de ser esmenades per l’interessat en un termini màxim de tres 

mesos, o es produirà en cas contrari la caducitat del procediment. 

Les inscripcions i autoritzacions en cada modalitat corresponen a la Conselleria 

de Turisme – o als Consells insulars competents -, sense perjudici de la resta de les 

autoritzacions urbanístiques o d’activitat que hagin de concedir altres 

administracions i especialment la declaració d’interès general, quan sigui procedent, 

tant per la legislació general del sòl com per la Llei d’espais naturals. 

Tant els hotels rurals i agroturismes, com les altres ofertes complementàries 

en el medi rural (de restauració principalment), estan sotmesos a l’obtenció de la 

declaració d’interès general del Consell insular corresponent, necessària per a 

obtenir la cèdula d’habitabilitat - document imprescindible per a l’atorgament de 

l’autorització d’obertura -. 

QUADRE 7.  Documentació a presentar per a l’autorització prèvia i per a la l’obertura. 
 

AUTORITZACIÓ PRÈVIA HOTEL 
RURAL AGROTURISME TURISME 

D’INTERIOR 

Instància (amb indicació d’unitats i 
places) Sí Sí Sí 

Projecte o expedient de 
legalització 

Sí Sí  Sí  

Projecte mesures de seguretat Sí Sí Sí 

Descripció dels serveis de que 
disposin 

Sí Sí Sí 

Fotografies de les edificacions i 
de l’entorn 

Sí Sí Sí 

Escriptura de propietat Sí Sí (o contracte de 
lloguer) 

Sí  

Document que certifiqui 
l’antiguitat de les edificacions 

Sí Sí 
Sí (Certificat o 

informe de 
l’ajuntament) 
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Certificat de l’ajuntament de no 
existència d’ infracció 
urbanística i que no hi hagi 
augment de volum o canvi de la 
tipologia original de les 
edificacions 

Sí Sí Sí 

Informe favorable Comissió de 
patrimoni (si són edificacions 
catalogades) 

Sí No s’especifica Sí 

Altres  
Certificat 

Conselleria 
d’agricultura 

 

 
 

AUTORITZACIÓ 
D’OBERTURA 

HOTEL 
RURAL AGROTURISME TURISME 

D’INTERIOR 

Relació d’unitats d’allotjament i 
places 

Sí Sí Sí 

Llicència municipal d’activitats 
(o sol·licitud) Sí No Sí 

Declaració d’alta a l’IAE (d’alta 
en Hisenda ) Sí No Sí 

Cèdula d’habitabilitat Sí Sí Sí 

Llicència municipal d’obres (si 
s’escau) 

Sí No Sí 

Projecte d’execució d’obres Sí Sí Sí 

Certificat final d’obres Sí Sí Sí 

Certificat final mesures de 
seguretat i protecció d’incendis 

Sí Sí Sí 

Certificat de que els serveis 
descrits compleixen la legislació 
vigent  

Sí Sí No 

Certificat de solidesa, seguretat 
i habitabilitat 

Sí Sí Sí 

Certificació del Registre de la 
propietat industrial (o sol·licitud 
rètol104) 

Sí No Sí 

Assegurança de resp. civil Sí Sí Sí 

Compliment de la normativa per 
a la millora de l’accessibilitat i la 
supressió de barreres 
arquitectòniques  

 

Sí Sí Sí 

                                                
104 Amb la Llei  17/2001, de 7 de desembre (BOE núm. 294 de 08.12.01), de marques,  en vigor des del 
dia 31 de juliol de 2002, aquest requeriment queda sense aplicació, atès que suprimeix el caràcter 
registral dels rètols dels establiments. 
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Altres requisits105  
Declaració 

d’activitat agrícola, 
ramadera o forestal 

 

La informació sobre els requisits i documents esmentats en el quadre – resum 

anterior es troba ampliada a l’ANNEX IV. 

Indicar que no hi ha model oficial d’instància per a les sol·licituds 

d’autorització prèvia / obertura per a establiments de turisme en el medi rural i, per 

tant, les instàncies s’hauran d’adaptar al que estableix la Llei 30/92 (LRJPAC) en els 

arts. 70 i 71. 

A més a més,  tots aquests establiments hauran de justificar el compliment de 

la Llei 3/1993, de 4 de maig (BOCAIB núm. 62 de 20.05.93), per a la millora de 

l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques), i del seu reglament, el 

Decret 20/2003, de 28 de febrer (BOIB 18.03.03). 

Ja completada tota la documentació de l’autorització d’obertura, sense cap 

deficiència,  s’ha d’efectuar la inspecció preceptiva i un cop superada aquesta, es 

dictarà la corresponent autorització d’obertura per l’òrgan competent.  

No es podrà exercir cap activitat turística sense que es disposi de l’autorització 

d’obertura  de la Conselleria de turisme. 

D’altra banda, en el cas d’establiments d’hotel rural, agroturisme o turisme 

d’interior degudament autoritzats, en els quals hi hagi una oferta complementària 

que consisteixi en l’oferiment de serveis turístics de begudes o menjars –és a dir, 

oferta complementària de restauració – al públic en general, no només pels clients 

que s’allotgen a l’establiment -, hauran de complir amb la normativa general que 

regula aquestes activitats, sense que en cap cas les sigui d’aplicació les normes 

aplicables a l’oferta complementària – de restauració -. No obstant això, 

l’autorització de les ofertes, complementàries, de restauració en establiments 

d’allotjament de turisme en el medi rural, segons estableix el Decret 62/1995, de 2 

de juny, en el seu art. 4, no podria fer-se com oferta secundària complementària de 
                                                
105A mode d’exemple: La Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees 
d’especial protecció de les Illes Balears, establia en l’art. 18 que les edificacions tradicionals en el medi 
rural, si volien assolir nous usos, com els turístics, havien d’obtenir una declaració d’interès social 
(actualment interès general) para la seva autorització. Els POOT’s, de Mallorca i d’Eivissa-Formentera, en 
l’art. 19, limiten, mitjançant la regulació d’usos incompatibles, les declaracions d’interès social per als 
establiments d’allotjament turístic en sòl no urbanitzable, i només es podran autoritzar en determinats 
casos. La necessitat d’assolir l’interès general afecta tan als agroturismes com als hotels rurals (abans 
“turisme rural”) com a les ofertes complementàries en el medi rural –no així als establiments de turisme 
d’interior per estar ubicats en sol urbà- , i es sol·licita fins que s’arriba a un impàs ens els anys 97 i 98, 
quan no es demana l’interès general / social als agroturismes, arran de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del 
sol rústic de les Illes Balears, per considerar que l’agroturisme és una activitat complementària de 
l’activitat agrària tradicional (art. 23 ). A  partir de 1999, amb les Directrius d’ordenació territorial  –
DOT- aprovades per la Llei 6/1999, de 3 d’abril, es torna a demanar  l’interès social, que ara passa a 
anomenar-se interès general. El Pla territorial insular de l’illa de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell 
insular de Mallorca, de 13 de desembre de 2004, continua amb aquesta línia de requerir l’interès general 
per a les activitats no agràries que es realitzin en el medi rural.  

FONT: Elaboració pròpia basada en la legislació de la CA Illes Balears. 
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l’art. 10 de l’Ordre de 6 de juliol de 1992 del Conseller de Turisme, sinó que s’havia 

d’obtenir autorització com a negoci independent (amb autorització prèvia i 

d’obertura de l’art. 12 del Decret 2/1992, de 16 de gener, pel qual s’ordena i regula 

l’oferta complementària en la CA de les Illes Balears). No obstant això, amb la 

modificació del Decret 2/1992, mitjançant el Decret 54/2005, de 20 de maig, 

desapareixen aquests tipus d’autoritzacions, i només es sol·licita la inscripció en el 

Registre de la Conselleria (Registre general d’empreses, activitats i establiments 

turístics), i s’autoritzen les activitats de restauració en els establiments 

d’allotjament en el medi rural com a activitats secundàries o complementàries de 

l’activitat principal, el servei d’allotjament (art. 8 del Decret 54/2005). 

 Per la pròpia naturalesa del turisme, la normativa turística planteja sovint 

alguns problemes. El turisme es caracteritza per ser un punt de trobada de moltes 

disciplines jurídiques en les que incideixen factors sociològics, econòmics i polítics. 

A més a més, el fenomen turístic es conjuntural, canviant i movedís. És per això 

que hi ha una gran dificultat de coneixement i comprensió de la normativa 

reguladora, així com a entreveure les seves conseqüències jurídiques.  

Sovint, una mateixa norma es veu afectada de forma implícita, o 

explícitament, per altres normes. Fet que implica haver d’acaptar-se a diversos 

preceptes legals a l’hora d’emprar correctament la normativa turística. 

 

 

3.4. La incidència de la normes d’ordenació territorial sobre el  

turisme rural.  

Com a exemple, citar la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’Ordenació 

territorial, (LOT), que desenvolupa la competència que en matèria d’ordenació del 

territori té atribuïda la CA de les Illes Balears i estableix els objectius, instruments i 

procediments per al seu exercici efectiu. D’aquesta manera, la legislació 

autonòmica vigent crea tres instruments d’ordenació: les Directrius d’ordenació 

territorial (DOT), els Plans territorials insulars (PTI) i els Plans directors sectorials 

(PDS), i totes aquestes normes influiran de forma directa o indirecta sobre el 

turisme en el medi rural, i s’han de tenir en compte a l’hora d’iniciar aquesta 

activitat. Les DOT constitueixen l’instrument superior i bàsic de l’ordenació 

territorial de les Illes Balears, i la resta d’instruments d’ordenació territorial (PTI i 

PDS) són plans de desenvolupament de les DOT –excepte els PDS prevists a l’art. 

59 de les DOT -. 

La llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears (BOIB núm. 88 

de 15 de juliol) estableix que les activitats relacionades amb el turisme en el medi 

rural tenen la consideració d’activitats vinculades als usos complementaris de 

l’explotació tradicional i es tracta, per tant, d’un ús admès en sòl rústic. Significa 

això, que la seva autorització no requereix de cauteles especials. 
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En la Llei 6/1999, de 3 d’abril106, de les Directrius d’ordenació territorial de les 

Illes Balears i mesures tributàries (BOIB núm. 48 de 17 d’abril), la disposició 

addicional catorzena modifica el segon paràgraf de l’article 18 de la Llei 1/1991, de 

30 de gener, d’espais naturals, i de règim urbanístic de les àrees d’especial 

protecció de les Illes Balears, modificació que implica que per declaració d’interès 

general es podran autoritzar nous usos a les cases de possessió, de lloc o de pagès 

així com a altres edificacions en el medi rural. Per altra part, l’annex I d’aquesta llei 

recull la matriu d’ordenació del sòl rústic. Quant a les activitats complementàries, la 

Llei 6/1997 estableix que les activitats relacionades amb el turisme rural tenen la 

consideració d’activitats vinculades als usos complementaris de l’explotació 

tradicional i es configura com a un ús admès, la matriu estableix que aquest és un 

ús condicionat segons estableix el Pla territorial insular i que transitòriament les 

condicions seran les de l’instrument de planejament general vigent o les de la 

declaració d’interès general.   

Un Pla territorial és l’instrument que defineix els objectius d’equilibri territorial 

d’interès general per a una zona i, a la vegada, marc orientador de les accions que 

emprenen els poders públics per a crear les condicions adequades per a atreure 

l’activitat econòmica als espais idonis i per aconseguir uns nivells de qualitat 

determinats.  

A continuació es fa una comparativa dels plans:   

QUADRE 8. Comparativa dels plans territorials insulars (PTI) 

 
HOTEL RURAL AGROTURISME 

 
PTI 

MALLORCA107 

 
 Superfície mínima 50.000 

m2  (D.62/95). 
 Antiguitat: Anterior a 1940 

(D. 62/95) 
 Ampliació: No permesa. Es 

permet la construcció 
d’edificacions necessàries per 
a la pràctica esportiva a l’aire 
lliure. Les dependències 
annexes anteriors a 1940 es 
poden dedicar a serveis per a 
l’explotació turística 

 No modificació de la 
tipologia arquitectònica 
original. 

 Oferta complementària de 
restauració sense 
restriccions (D. 62/95) 

 

 
 Superfície mínima 25000 m2 

(D.62/95). 
 Antiguitat: Anterior a 1960 (D. 

62/95). 
 Ampliació: No permesa (D. 

62/95). Les dependències 
annexes anteriors a 1960 es 
poden dedicar a serveis per a 
l’explotació turística. 

 Explotació agrària ½ UTH 
(D.62/95). 

 No modificació de la tipologia 
arquitectònica original. 

 Oferta de restauració: Ídem 
hotel rural. 

 
 

                                                
106 Modificada parcialment per la Llei 9/1999, de 6 d’octubre, de mesures cautelars i d’emergència 
relatives a l’ordenació del territori i a l’urbanisme de les Illes Balears, així com per la Llei 20/2001, de 21 
de desembre de mesures tributàries, administratives i de funció pública, la Llei 11/2002, de 23 de 
desembre, de mesures tributàries i administratives, per la Llei 8/2003, de 25 de mesures urgents en 
matèria d’ordenació territorial i d’urbanisme a les Illes Balears, i per la Llei 10/2003, de mesures 
tributàries i administratives. 
107 S’ajusta al que estableix el Decret 62/1995 , de 2 de juny, de les Illes Balears. 
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PTI MENORCA 

 
 No estableix explícitament 

superfície mínima. 
 Antiguitat: Anterior a 1940 

(explícit) 
 Ampliació: No es permet, 

(consultar si es qualifica 
com a edifici en règim 
especial – però sense 
canviar l’ús - es permet fins 
al 30% prèvia demolició 
d’un volum igual o superior). 
No modificació de la 
tipologia arquitectònica 
original. 

 Les dependències annexes 
anteriors a 1940 es poden 
adaptar per serveis de 
l’explotació turística 

 Els serveis complementaris 
de restauració oberts al 
públic han d’estar a menys 
de 300m d’una via de xarxa 
secundària. 

 

 
 No s’estableix superfície mín. 
 Antiguitat: Anterior a 1960 

(explícit). 
 Ampliació: Ídem hotel rural. 
 Les dependències annexes 

anteriors a 1960 es poden 
adaptar per serveis de 
l’explotació turística. 

 Certificació expedida per la 
Conselleria d’agricultura 
d’existència d’una explotació 
agrícola ramadera o forestal 
que permeti el manteniment 
del paisatge i la conservació 
del medi natural i rural – però 
no fa referència a la ½ UTH - 
com a requisit indispensable 
per obtenir la llicència 
d’obertura  

  No modificació de la tipologia  
arquitectònica original. 

  Serveis de restauració: Ídem 
hotel rural. 

 
PTI EIVISSA I 
FORMENTERA

108 

 
 Superfície mínima 50.000 m2 

a Eivissa, i 30.000 a 
Formentera. 

 Antiguitat: Anterior a 1940 
(explícit) 

 Ampliació de les edificacions 
i/o annexos existents: 
formant part del volum 
preexistent i preferentment de 
forma integrada, excepte 
quan es pugui desvirtuar la 
tipologia tradicional i/o 
original. La superfície 
construïda del conjunt 
resultant no pot superar el 2% 
de la superfície de la parcel·la 
vinculada, amb un màxim de 
1.500 m2. No es pot 
incrementar l’altura de 
l’edificació principal ni tenir, 
els annexos, més d’una única 
planta.   

 Servei complementari de 
restauració, grup restaurant 

 

 
 Superfície mínima 25.000 m2 

a Eivissa, i 20.000 a 
Formentera. 

 Antiguitat: Anterior a 1960 
(explícit) 

 Ampliació: ídem hotel rural 
 Acreditar l’existència 

d’explotació agrícola, 
ramadera o forestal 
tradicional, existent a la finca 
i no s’hi podran introduir 
cultius ni espècies foranes a 
les pròpies de les Illes a 
l’efecte d’acreditar l’explotació 
existent davant l’administració 
competent en matèria 
d’agricultura. Es criteri del PTI 
substituir la forma d’acreditar 
la producció de l’explotació 
prevista en el Decret 62/95 
(½ UTH) 

 

 
                                                                    FONT: Elaboració pròpia basada en la normativa 
 
 

 

                                                
108 Norma 11 del PTI d’Evisissa i Formentera, més la Llei 11/2005, de 7 de desembre, de mesures 
específiques i tributàries per a les Illes d’Eivissa i Formentera en matèria d’Ordenació Territorial, 
Urbanisme i Turisme, BOIB núm. 188, de 15.12.05 (especial referència a l’art. 10). 
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Es comprova que els PTI de les Illes de Menorca i Eivissa-Formentera no tenen 

en compte en alguns aspectes que estableix el Decret 62/1995, de 2 de juny, de les 

Illes Balears, que regula el turisme en el medi rural. Aquest fet obliga a adaptar la 

normativa turística –de forma implícita- als preceptes establerts en els diferents 

PTI.  

 

 

3.5  Altres formes d’allotjament que es poden donar en el medi 

rural. 

 

El fenomen turístic és una realitat complexa i extraordinàriament dinàmica, i les 

administracions adapten la normativa aplicable a les necessitats que es presenten. 

Dins d’aquest dinamisme sorgeixen els habitatges turístics de vacances, i, també, 

posteriorment, les estades turístiques a habitatges: 

 

 Habitatges turístics de vacances. Dins del dinamisme del fenomen 

turístic sorgeixen els habitatges turístics de vacances (cast. Viviendas 

turísticas vacacionales - VTV). La primera regulació d’aquests establiments 

la trobem en el Reial Decret 2877/1982, de 15 d’octubre (BOE de 9 de 

novembre), sobre ordenación de apartamentos y viviendas vacacionales. 

Posterior a aquesta norma estatal, es va aplicar a la CA de les Illes Balears 

en aquesta matèria la Llei 2/1984, de 12 d’abril (BOCAIB de 5 de juny) 

d’allotjaments turístics extrahotelers, i la seva Disposició addicional primera 

va disposar que es regeixen pel que establia el RD 2877/1992 - en aquest 

període, la normativa no especifica si aquests establiments han d’estar 

situats en sòl urbà o rústic . Més endavant es va promulgar el Decret 

29/1991, de 4 d’abril, el qual va ser derogat pel Decret 87/1991, de 17 

d’octubre. Posteriorment es va aprovar el Decret 8/1998, de 23 de gener 

(BOCAIB  núm. 11 de 23.01.98 EXT.) pel qual es regulen els habitatges 

turístics de vacances en l’àmbit de la CAIB109, i desenvolupat per l’Ordre del 

Conseller de turisme d’11 de juny de 1999, per la qual es regulen els 

procediments d’autoritzacions prèvies i d’obertura dels esmentats 

establiments. El Decret 8/1998, i l’Ordre d’11 de juny de 1999, han estat 

derogats pel Decret 55/2005, de 20 de maig.  

Els Habitatges turístics de vacances són unitats unifamiliars aïllades amb un 

màxim de 6 dormitoris i 12 places, que ofereixin servei d’allotjament, 

mitjançant preu o contraprestació econòmica per motius turístics o de 

vacances, contractades per les línies habituals de comercialització a través 

dels empresaris d’habitatges turístics de vacances i que reuneixin els 

                                                
109 I el Decret 9/1998, de 23 de gener, d’aprovació de mesures transitòries relatives als procediments 
d’expedició d’autoritzacions de les empreses i activitats turístiques, el qual va ser derogat per la Llei 
4/1998, de 19 de maig, i aquesta derogada per la Llei 2/1999, de 24 de març – 
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requisits establerts en el Decret que els regula. Aquests establiments venen 

regulats pel Decret 55/2005, de 20 de maig, pel qual els regulen els 

habitatges turístics de vacances a l’àmbit de la comunitat autònoma de les 

Illes Balears (BOIB núm. 81 de 28 de maig). 

Es tracta d’allotjaments turístics que en un principi podien estar situats en 

sòl urbà – o urbanitzable- i/o en sòl rústic (veure Decret 8/1998, que en la 

seva Disposició transitòria estableix un termini de 3 mesos per exonerar del 

compliment del punt 1 de l’annex 2 d’aquest decret). Posteriorment, l’Ordre 

de 11.06.99 exigeix una Certificació expedida per l’ajuntament en la qual 

consti la qualificació turística i l’ús del sòl afectat pel projecte sol·licitat (art. 

2.5), i això deixa fora els habitatges en sòl rústic110. Però en l’actualitat, la 

normativa reguladora (Decret 55/2005, de 20 de maig, BOIB núm. 81 de 

28.05.05) ha tornat a obrir la possibilitat que a Menorca s’autoritzin 

habitatges turístics de vacances en sòl rústic (perquè així ho contempla el 

seu PTI). 

 

 Estades turístiques a habitatges. Com a conseqüència de les noves 

tendències sorgides en la indústria turística en els darrers anys, s’ha produït 

a les Illes Balears una nova realitat econòmica i social.  S’ha observat la 

progressiva inclinació dels visitants a optar per estades de vacances, 

majoritàriament a habitatges, que no es poden incloure sota l’àmbit 

d’aplicació de la normativa vigent en la nostra comunitat com a 

conseqüència de diferents factors. D’aquesta manera, i durant aquests 

darrers anys, s’ha vengut desenvolupant una activitat que, generant 

innegables beneficis econòmics, es trobava al marge de la legalitat, amb les 

inevitables conseqüències de manca de control administratiu i tributari.  

Per a donar cobertura legal a les noves situacions que es produeixen en la 

societat i per regular una nova modalitat econòmica que quedava gairebé al 

marge de l’empara de la normativa es dicta una norma amb l’objectiu de 

configurar un marc legal i establir uns principis generals per a la regulació 

d’una nova activitat turística, la comercialització d’estades turístiques a 

habitatges. És una cessió temporal de l’ús i el gaudi de la totalitat d’un 

habitatge, a canvi d’un preu, moblat i equipat, en condicions d’ús immediat, 

i constitueix una activitat econòmica que s’exerceix de manera professional i 

amb finalitats lucratives. 

                                                
110 Veure la Llei 6/1988 de règim del sòl i valoracions, a la Llei 6/1999 de les Directrius d’ordenació territorial 
(modificada per la Llei 9/1999), la Llei 6/1997 de 8 de juliol del Sòl rústic de les Illes Balears i els Plans 
d’ordenació de l’oferta turística (Decret 54/1996, de 6 d’abril –modificat pel Decret 98/1988, de 6 de 
novembre i pel Decret 14/2000, de 4 de febrer -, el Decret 42/1997, de 14 de març) i els PTI.   
Afegir que els establiments de turisme en el medi rural regulats en el Decret 62/1995, de 2 de juny, 
venen contemplats en la matriu del PTI de Mallorca, en les Activitats complementàries, que són usos 
condicionats del 16.3.b.2; i en el POOT de Mallorca en l’art. 19, i per això, es requisit previ la declaració 
d’interès general per part de l’ajuntament corresponent. L’ús de l’habitatge turístic en sòl rústic no està 
contemplat en la normativa urbanística. 
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Es tracta d’una activitat de comercialització turística d’estades, regulada en 

la Llei 2/2005, de 22 de març (BOIB núm. 54, de 7 d’abril, i correcció 

tècnica publicada en el BOIB de 26 de maig), desenvolupada pel Decret 

17/2006, de 17 de febrer (BOIB núm. 45 de 30 de març), que afecta a 

habitatges situats tant a sòl urbà com a sòl rústic111. Tenint en compte les 

peculiaritats d’aquesta figura comprovem que no es tracta d’establiments 

turístics, sinó d’una comercialització turística d’estades dins d’una edificació 

o habitatge privat que segons l’ús podrà ser turístic –figura en tot cas 

estranya- . Les estades que es comercialitzin turísticament hauran de 

consistir en la cessió temporal de l’ús i gaudir de la totalitat de l’habitatge, 

pel que no es permet la formalització de contractes per habitacions o la 

coincidència dintre de l’habitatge d’usuaris que hagin formalitzat distints 

contractes. Se n’exceptuen aquells casos en els quals es presti el servei 

d’habitació en un habitatge catalogat pel planejament general on el titular 

de l’establiment comparteixi l’ús del seu propi habitatge amb una zona o 

annex dedicat a l’hospedatge. Els habitatges objecte d’estades turístiques 

han de respondre a la tipologia d’habitatge unifamiliar aïllat en els termes 

establerts (art.11 de la Llei 2/2005). La realitat és que es tracta simplement 

d’un habitatge que sense perdre el seu ús residencial, comercialitza 

mitjançant operadors i canals turístics, el lloguer de la totalitat de l’habitatge 

per períodes de curta durada. Aquests habitatges han d’obtenir de 

l’organisme competent en matèria de qualitat turística l’acreditació de 

qualitat de conformitat amb els requisits establerts reglamentàriament. 

Aquesta acreditació tindrà una vigència de sis anys, renovable. 

 

 Campaments de turisme (càmpings). Regulats pel Decret 13/1986, de 

13 de febrer (BOCAIB de 10 de març de 1986; correcció d’errors BOCAIB de 

20 de març), i a més a més, pel Real Decret 2545/ 1982, de 27 d’agost  

(BOE de 9 d’octubre de 1982),  i per l’Ordre de 28 de juliol de 1966 (BOE de 

10 d’agost de 1966). 

“S’entén com a càmping l’espai de terreny degudament delimitat, dotat i 

condicional per a l’ocupació temporal, amb capacitat per a més de deu 

persones que vulguin per vida a l’aire lliure, amb finalitats vacacionals o 

turístiques, i que utilitzin com a residència albergs mòbils, tendes de 

campanya, caravanes o d’altres de similars fàcilment transportables”. A les 

                                                
111 En el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei – atès que la norma no ho 
especifica s’entendrà l’entrada en vigor, segons estableix el Codi civil en l’art. 2, als vint dies naturals, 
vacatio legis, comptadors a partir de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí oficial de la CA, com 
estableix el Codi Civil, que fou el 07.04.05-, el govern aprovarà la norma de desenvolupament 
reglamentari (Disp. Final). S’estableix, també, un termini de sis mesos, comptadors des de la data 
d’entrada en vigor de la norma reglamentària que desenvolupi la Llei de referència, per tal que els 
comercialitzadors  d’estades turístiques o els propietaris dels habitatges on es realitzin sol·licitin als 
organismes competents les autoritzacions, les llicències, els títols o les acreditacions que aquesta llei 
preveu; una vegada transcorregut el dit termini, el règim aplicable als habitatges prevists – al títol II) 
serà el previst a la normativa sobre habitatges turístics de vacances (Disp. trans. primera). 
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Illes Balears existeixen només 9 establiments d’aquesta modalitat turística 

(Mallorca 1, Menorca 2, i EIF 6). 

 

 Hotels en sòl rústic. Recollits a l’art. 19 del POOT i als PTI’s, però que 

encara no s’han dut a terme, a excepció d’uns pocs com l’Hermitage, l’Hotel 

Valldemossa, l’Hotel Balneario de Sant Joan, ... 

 

Aquestes altres figures d’allotjament que es poden donar en el l’espai rural, 

no són objecte d’aquest estudi, atesa la seva naturalesa i particularitats, que no 

tenen res a veure amb la vertadera essència del turisme en el medi rural. Malgrat 

que, en la Península, figures com les ‘casas rurales’ siguin semblants als habitatges 

turístics de vacances. 

 

 

 

4.  CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS ESTABLIMENTS 
D’ALLOTJAMENT EN EL MEDI RURAL 

 

Tot i que es troben moltes tipologies de turisme en l’espai rural, es poden 

plantejar, com a objectius estratègics de totes elles, els següents: 

1. Enfront d’una oferta turística convencional, de sol i platja, de grans 

concentracions i a gran escala, en aquest cas es cerca un model de serveis i 

equipaments a petita escala i difús en el territori, és a dir, no concentrat en 

un sol pol de desenvolupament - no obstant això, aquesta oferta haurà 

d’estar ben coordinada tant a nivell local com comercial i de gestió -. 

2. Compatibilitzar en el model de desenvolupament la conservació del territori i 

l’explotació turística. Aquesta nova estratègia turística suposa un canvi i es 

té cura del suport natural sobre el qual es basa la indústria turística. 

3. Es poden proposar activitats complementàries en contacte amb la naturalesa 

i al aire lliure (esports com senderisme, equitació,...) atès que la clientela 

està formada per persones amants del turisme actiu, tan t esportiu com 

cultural. També es poden fomentar activitats d’animació socio-cultural que 

relacionin a la població local amb els visitants. 

4. Es pretén que sigui una injecció de diners a les fràgils economies rurals, en 

declivi, sense caure amb això en la temptació de que el turisme, com a 

monocultiu, sigui la salvació de les economies agràries. S’entén, pel contrari, 

com una complementarietat de rendes – que no s’ha aconseguit - o una 

diversificació de les seves activitats. 

5. S’hauria de donar prioritat als productes de qualitat abans que a la 

quantitat. Això no vol dir que sigui un turisme car, per a minories selectes, 
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però si es parteix del fet que la clientela, pel seu nivell cultural mitjà-alt i el 

seu poder adquisitiu mig-alt, demanarà una oferta de qualitat. 

6. Per la fragilitat del medi on es desenvolupa, ha de ser un turisme 

priotàriament planificat, per t d’evitar que els seus beneficis econòmics no 

suposin alts costos humans, socials i ambientals (erosió, pol·lució, 

adulteració de les tradicions locals,...). 

7. S’ha de conservar l’arquitectura tradicional de la zona. Rehabilitació d’edificis 

i adaptació dels materials, colors i formes als tradicionals –sense que per 

això hagin de deixar de ser funcionals -.  

En el cas de les Illes Balears, la legislació de la comunitat autònoma distingeix 

entre Hotel rural, Agroturisme i Turisme d’interior. D’acord amb la normativa – el 

Decret 62/1995, de 13 de gener,  l’Ordre del Conseller de turisme de 13 d’octubre 

de 1995, i la Llei 2/1999, de 24 de març -, les característiques d’aquests 

establiments d’allotjament són les que es citen a continuació: 

A. HOTEL RURAL 

1) EDIFICACIÓ  

 Construïda abans de 01.01.1940 

 No es poden realitzar obres per augmentar el volum construït o que alterin 

la seva tipologia arquitectònica 

 Varis edificis o la totalitat d’un en ús exclusiu 

 Alt confort en construcció, instal·lacions, mobiliari i decoració 

 Complir amb la llei de millora d’accessibilitat i supressió de barreres 

arquitectòniques112   

2) UBICACIÓ 

 Terreny no urbanitzable i en parcel·la mínima de 50.000 m2 afecta a 

l’activitat. Excepció: finques rústiques incorporades al nucli urbà per 

creixement d’aquest. 

3) CAPACITAT 

 Màxim 25 unitats d’allotjament i 50 places 

4) RÈGIM D’EXPLOTACIÓ 

 Obligatori: desdejuni i mitja pensió.  

 Optatiu: pensió completa 

 

                                                
112 Llei 3/1999, de 4 de maig, per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de les barreres 
arquitectòniques (BOIB de 20 de maig) i Decret 20/2003, de 28 de febrer, pel que s’aprova el reglament 
de supressió de barreres arquitectòniques (BOIB  de 18 de març) –art. 17 allotjaments turístics-. 
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5) CLASSIFICACIÓ 

 Única 

6) REQUISITS MÍNIMS 

 Electricitat 

 Aigua potable; i evacuació i tractament d’aigües residuals. 

 Accés rodat 

 Mesures de seguretat i prevenció d’incendis113. 

 Climatització en la seva totalitat 

 Telèfon en habitacions i recepció - o lloc d’acollida -. 

7) UNITATS D’ALLOTJAMENT 

 Habitacions dobles: poder inscriure un quadrat de 3,6 m de costat. 

 Habitacions individuals: poder inscriure un quadrat de 3,6 m de costat. 

 Habitació amb saló: mín. 25  m2  (no hauran de computar-se les condicions 

de les habitacions dobles i  individuals ). 

 Telèfon en habitacions. 

 Disposar d’una habitació per a minusvàlids. 

8) SALÓ - MENJADOR  

 Saló: 3,5 m2 per unitat d’allotjament; podrà incloure el bar. 

 Menjador: 3,5 m2 x unitat d’allotjament. 

9) BANY  

 Un complet per habitació, amb banyera mínim d’1,6 m, i es pot substituir el 

bidé per plat de dutxa. 

10) CUINA 

 Suficient per a donar servei a l’establiment. 

11) ALTRES 

 Recepció amb cabina telefònica. 

 Oficis de planta (habitacions o armaris amb abocador d’aigua), local 

d’equipatges, magatzem de llenceria. 

 Aparcament: 1 plaça per cada 2 habitacions. 

 Piscina: sí,  superfície mínima 50 m2. (quadrada o rectangular). 

 

 

 

 

 

                                                
113 Decret 13/1985 de 21 de febrer, pel que es fixen noves mesures de seguretat i protecció contra 
incendis en establiments turístics (BOCAIB de 20 de marc) i Reial Decret 2177/1996, de 4 d’octubre, pel 
que s’aprova la Norma Bàsica d’Edificació NBE-CPI/96 (BOE  núm. 261 de 29 d’octubre). 
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B. AGROTURISME 

1) EDIFICACIÓ 

 Construïda abans de 01.01.1960. 

 No es poden realitzar obres per augmentar volum construït o que alterin la 

seva tipologia arquitectònica. 

 Complir amb la llei de millora d’accessibilitat i supressió de barreres 

arquitectòniques. 

2) UBICACIÓ 

 Terreny no urbanitzable i en finca d’explotació agrícola, ramadera o forestal 

amb un mínim de mitja UTH (Unitat-treball-home: quantitat de treball que 

un treballador agrícola actiu desenvolupa en 1.920 hores/any) = 960 h/any. 

Mínim 25.000 m2 afectes a l’activitat114 

3) CAPACITAT 

 Màxim 12 unitats d’allotjament i 24 places. 

4) RÈGIM D’EXPLOTACIÓ 

 Coexistència d’activitat agrícola, ramadera o forestal amb la turística. 

 Obligatori: allotjament i desdejuni. 

 Optatiu: mitja pensió o pensió completa; i fins i tot serveis solts als usuaris 

que s’allotgin en ells. 

5) CLASSIFICACIÓ 

 Única 

6) REQUISITS MÍNIMS 

 Electricitat 

 Aigua potable; i evacuació i tractament d’aigües residuals. 

 Accés rodat 

 Mesures de seguretat i prevenció d’incendis 

 

 

                                                
114 Aquesta superfície afecta a l’activitat es veu alterada de forma implícita pel Decret 147/2002, de 13 
de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 6/1997, de 6 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, en 
relació amb les activitats vinculades amb la destinació i naturalesa de les finques i el règim d’unitats 
mínimes de cultiu, que estableix en l’article 8 una modificació de la unitat mínima que distingeix segons 
l’aprofitament del terreny de que es tracti, i l’illa i el terme municipal on es trobi. En els municipis, de 
secà, d’Artà, Capdepera, i municipis de la Serra Nord de Mallorca (Andratx, Banyalbufar, Bunyola, 
Calvià, Deixà, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Pollença, Puigpunyent, Sóller i Valldemossa): 4,9 
quarterades (3,5 Ha). A més a més dels PTI’s de Menorca i Eivissa-Formentera. A més a més, alguns 
PTI’s modifiquen l’exigència de la UTH 114. D’acord amb el que estableix la Llei 2/1999, a l’art. 27 a 
efectes de còmput de la superfície mínima quan aquesta comprengui distintes finques, hauran de ser 
sempre confrontants 
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7) UNITATS D’ALLOTJAMENT 

 Mides d’habitacions segons normativa sobre condicions d’habitabilitat115 

8) SALÓ – MENJADOR 

 Espai destinat principalment a desdejunis 

9) BANY 

 Un complert per cada 2 habitacions 

 Mides segons normativa sobre condicions d’habitabilitat 

10) CUINA 

 Sense determinar. 

11) ALTRES 

 Espais per a magatzem d’equipatges, estris de neteja i llenceria. Poden ser 

polivalents. 

 

 

C. TURISME D’INTERIOR 

1) EDIFICACIÓ 

 Construïda abans de 01.01.1940 

 Tipologia tradicional de l’entorn urbà- 

 Que conformin un sol habitatge en la seva totalitat sense admetre’s altres 

usos. 

 No es poden realitzar obres per augmentar volum construït o que alterin la 

seva tipologia arquitectònica 

 Condicions de confort i qualitat d’acabaments, instal·lacions, mobiliari i 

decoració. 

 Complir amb la llei de millora d’accessibilitat i supressió de barreres 

arquitectòniques 

2) UBICACIÓ 

 Cascs antics de nuclis urbans situats a més de 500 metres de la zona 

turística més propera (POOT). 

3) CAPACITAT 

 Màxim 8 unitats d’allotjament i 16 places 

 

 

                                                
115 Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel que es regulen les condicions d’amidament, d’higiene i 
instal·lacions per al disseny i habitabilitat d’habitatges, així com l’expedició de cèdules d’habitabilitat 
(BOIB de 6 de desembre). 
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4) RÈGIM D’EXPLOTACIÓ 

 Obligatori: allotjament i desdejuni. 

 Optatiu: mitja pensió o pensió completa; i fins i tot serveis solts als usuaris 

que s’allotgin en ells. 

5) CLASSIFICACIÓ 

 Única 

6) REQUISITS MÍNIMS 

 Mesures de seguretat i prevenció d’incendis 

 Climatització en zones comunes; calefacció en habitacions. 

 Telèfon en recepció (o lloc d’acollida). 

 Compliment de la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres 

arquitectòniques 

7) UNITATS D’ALLOTJAMENT 

 Habitació doble: Inscriure’s un quadrat de 3 m de costat (i superfície no 

inferior a 15 m2) 

 Habitació individual: superfície mínima 8 m2 

 Habitació amb saló: superfície mínima 23 m2. 

 Les habitacions dobles amb llit de matrimoni podran reduir la superfície de 

les habitacions en un 15 %. 

 Una habitació adaptada a persones amb mobilitat reduïda, en planta baixa si 

no disposa d’ascensor. 

8) SALÓ – MENJADOR 

 Saló: 3 m2  x habitació; podrà incloure el bar. 

 Menjador: 3 m2 x habitació. 

9) BANY 

 Un bany complet per cada unitat d’allotjament. 

10) CUINA 

 Suficient per a donar servei a l’establiment. 

11) ALTRES 

 Recepció amb cabina telefònica. 

 Només es podrà explotar conjuntament un màxim de 3 edificacions en cada 

nucli urbà per una mateixa persona física o jurídica, i en cap cas podran ser 

confrontants. 

 

No obstant l’anterior, per a les tres figures, la Conselleria de Turisme podrà 

atorgar les dispenses de compliment d’algun o alguns dels requisits que s’exigeixen 
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i que raonadament es sol·licitin – previ informe de la  Comissió116 -, sempre que 

això no minvi el necessari confort ni les mesures sanitàries, de seguretat industrial i 

protecció contra incendis (art. 9 del Decret 62/1995 de 2 de juny)  

 

A continuació es fa un recull dels aspectes més destacats que s’han observat 

fins al moment: 

El turisme rural comença a desenvolupar-se, a les Illes Balears, l’any 1992, 

amb un creixement continuat i d’alta qualitat. 

Amb aquests establiments (Hotel rural, agroturisme i turisme d’interior) es 

volen oferir noves possibilitats d’activitat econòmica en el medi rural associades en 

ocasions a explotacions agràries, i s’obri, al mateix temps, l’espai interior de les 

Illes a un turisme de qualitat. 

El turisme clàssic de ‘sol i platja’, majoritari a les Balears i a tot el Mediterrani, 

està arribant al límit de les seves possibilitats (AGUILÓ i ALEGRE, 2004). El sector 

turístic balear, per poder competir amb altres destins turístics, es veu en la 

necessitat de reciclar la seva oferta turística, cercant la rendibilitat de les actuals 

empreses, mitjançant la reducció de costos, la introducció de noves tecnologies, 

l'increment de la qualitat, la preservació del medi ambient, l'actualització dels 

sistemes de gestió i direcció, i la millora de la formació i motivació dels 

professionals. Però, al  mateix temps, sense abandonar l'oferta de ‘sol i platja’ que 

seguirà essent la base del turisme balear, s’expansiona cap altres camps, creant 

empreses de turisme alternatiu que obrin nous horitzons empresarials i responguin 

als cavis que se produeix a la demanda europea, i que siguin un complement de 

l’oferta balear (SERRA, 2002). 

En els darrers anys, s'han consolidat una sèrie d'activitats que, sota una 

heterogeneïtat de denominacions, han volgut aportar al mercat turístic una 

concepció diferent de l'explotació del medi ambient amb finalitats lúdiques i una 

visió territorial del desenvolupament de les àrees amb productes alternatius.  En 

front al turisme tradicional, ha aparegut una altra manera de fer vacances.  Es 

tracta del turisme alternatiu, en les seves diverses modalitats - rep diversos noms, 

segons la faceta que s'accentuï -: Turisme rural, verd, ecològic o ecoturisme, 

agroturisme, d'esdeveniments, esportiu i d'aventura, bla, suau, sostenible, ... I de 

tots ells participa el turisme en l’espai rural. I el primer problema amb el que ens 

trobem al estudiar aquest turisme és el de les definicions - les mateixes dues 

paraules ‘turisme’ i ‘rural117‘ són ja bastant ambigües -. 

 
                                                
116 Art. 11 del Decret 62/1995 –a Mallorca regulada per l’Ordre del Conseller de turisme de 28 de 
setembre de 2004 (BOIB núm. 140 de 09.10.04). 
117 Quan, per exemple, deixa un poble (rural) de ser tal i es torna ciutat (urbana)? als 1.500 habitants 
com estableixen les normatives navarres de turisme rural? i els pobles de costa, són zona rural?, o 
només és rural el territori interior?, etc. 
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Respecte dels resultats del treball s’han que destacar una sèrie de 

característiques. En primer lloc l’enorme dèficit de dades concretes referides a 

l’activitat. Tot just si hi ha un control estadístic, i quan n’hi ha, manquen dades per 

a poder arribar a valoracions o conclusions, per això, el seu valor és 

fonamentalment de tipus puntual. 

Un altre dels aspectes més destacats és l’enorme diversitat de figures i noms 

de l’oferta d’allotjament del turisme rural que hi ha a Espanya. En total s’han 

comptabilitzat 53 figures l’allotjament regulades en totes les CCAA i que responen a 

més de 30 noms diferents; i fins i tot, davant la mateixa denominació les 

característiques són diferents segons la CA. Davant aquesta proliferació de 

denominacions, la confusió en el mercat és  considerable.  La manca d’una correcta  

promoció és un dels problemes més significatius que presenta aquest sector. 

El turisme alternatiu no es constitueix en un producte amb entitat pròpia i, 

fins i tot, en molts casos ni tan sols és anomenat d'aquesta manera. En realitat, es 

podria definir com qualsevol producte de tipus turístic que difereix del tradicional 

turisme d'hotel, platja i diversió en sales de festa conegut tradicionalment per les 

tres esses118 (sun, sand and see). 

S’ha de remarcar que totes aquestes modalitats no s'exclouen, sinó que  se 

complementen, i totes formen part del turisme en l'espai rural. 

En la Comunitat autònoma de les Illes Balears, a diferència d’altres llocs, 

l’activitat d’allotjament passa a ser la principal d’aquests establiments. La funció 

d’explotació agrícola és secundària per no dir un simple requisit formal que s’ha de 

complir.  S’ha passat de ser un dels punts per a la dinamització del medi rural, un 

suplement de la renda del l’agricultor, a ser una font de creació de places 

d’allotjament en el medi rural del tipus hotels de qualitat. El que es volia era 

revitalitzar el medi rural i desenvolupar i combinar l’ús agrícola amb l’oci, i 

l’aprofitament  de comercialització de productes i atractius, i s’ha passat a un 

sistema de caràcter hoteler en l’espai rural, per evitar l’intercanvi, i/o reconversió, 

de places a la que fa referència la LGT119. S’hauria de tractar d’afavorir el turisme 

en el medi rural que realment potenciï el medi i no tant el creixement de places en 

sí. 

La tendència de futur en Espanya més significativa és la del creixement de les 

noves formes de turisme com a conseqüència de la intensitat i la rapidesa dels 

                                                
118 Fins i tot es parla de les 4 esses, si afegim sex 
119 La LLEI 2/1999, de 24 de març, GENERAL TURÍSTICA de les Illes Balears, estableix en l’art. 51 que 
per a l’atorgament d’una autorització turística (prèvia) d’establiment d’allotjament turístic, estarà 
condicionada amb la baixa definitiva d’una autorització d’obertura, amb un intercanvi de places, sota uns 
criteris determinats. En l’article 52 es determinen les excepcions a la disposició general. Concretament 
l’art. 52.1 indica que els hotels rurals, turisme d’interior i agroturisme s’exclouen del compliment de 
l’art. 51, i aquesta és una de les raons per la qual el turisme en el medi rural és una font  de creació de 
places turístiques, i no es centra en el desenvolupament agrari com seria desitjable. 
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canvis que està sofrint el turisme com a activitat organitzada i com a producte de 

consum. La política turística de l’Administració tendeix a un procés de substitució de 

l’estructura turística de masses cap a una nova estructura de qualitat dirigida a 

atreure a un segment de la demanda de major nivell socio-cultural. No obstant això 

aquesta nova estructura turística no implica la desaparició de les estructures 

anteriors, pel contrari, el nostre turisme de masses tradicional segueix mostrant 

taxes de creixement elevades, amb característiques d’utilització massiva del paquet 

turístic i amb predilecció per les illes i per l’allotjament hoteler.  

Entre els problemes emergents detectats en aquest sector trobem el de 

l’intrusisme, així com l’existència de competència deslleial en el sector que prové de 

l’oferta d’allotjament no reglada. 

Malgrat el turisme rural tingui unes dimensions petites, en comparació amb el 

turisme de masses de sol i platja, aquest pot tenir una importància estratègica 

fonamental a les Balears com element dinamitzador del medi rural, que contribueix 

a preservar el l’arquitectura rural tradicional, el paisatge i el medi ambient, i a 

agregar valor afegit a l’oferta turística global de la nostra comunitat. El turisme en 

el medi rural presenta un complement important per a les rendes familiars, tot i 

que el seu perfil, a diferència de l’Estat espanyol i d’altres països europeus, fomenta 

més la creació de places d’allotjament d’interior que no activitats que permetin el 

desenvolupament agrícola integral. El que s’ha d’aconseguir amb aquesta mena de 

turisme és diversificar el producte i a més a més donar un atractiu afegit, i així 

aconseguirem un producte diferenciat. 

Per a cada allotjament turístic en el medi rural s’hauria d’oferir una guia de 

què visitar (atractius naturals, arquitectònics, culturals,...de la zona), què menjar 

(p.ex. escaldums, frit de matances, sobrassada, panades,... foment del producte de 

la zona per a l’oferta de restauració) i també què comprar (sabates, jaquetes de 

pell, perles, productes de fang,...) per aconseguir dinamitzar el medi rural, on el 

turisme rural és un dels punts importants d’aquesta equació. També es podria dur a 

terme realitzar un paquet turístic rural, o una ruta turística rural, com a eina de 

desenvolupament local, que pugui ser un producte de reclam per el turista i un 

suport de comunicació del territori. 

Es tenen una sèrie d’atractius únics com són la varietat de paisatges,  

l’arquitectura (des de l’art megalític i els monuments prehistòrics, fins al 

modernismes, i les construccions tradicionals), els productes autòctons, la 

gastronomia illenca (frit, ensaïmada, tumbet, botifarrons, vins,...), la cultura 

popular, fires i mercats,... i l’èxit d’aquesta modalitat turística depèn de amb tots 

aquests recursos, poder aconseguir una oferta atractiva, diversificada, única, i de 

gran qualitat. 

L’agrooci pot revitalitzar el medi rural i desenvolupar i combinar l’ús agrícola 

amb l’oci, amb l’aprofitament de comercialització de productes i atractius. Es 
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tractaria d’afavorir aquell turisme rural que realment potencia el medi rural i no 

tant el creixement de places en si. També s’ha de promoure la producció local i 

oferir aliments de la zona: s’ha de conscienciar del consum de productes autòctones 

(per al mercat domèstic i al turístic) i posar en funcionament un pacte intersectorial 

(amb productes que l’empresari agrari illenc pugui produir als preus que l’empresari 

turístic trobi al mercat peninsular, el mateix preu que el forà i d’una qualitat millor). 

Com a actuacions necessàries de cara al futur per a millorar la competitivitat 

s’hauria, fonamentalment, de millorar l’oferta complementària existent i realitzar 

una bona campanya promocional que ajudi a desestacionalitzar l’activitat i a donar-

se a conèixer entre nous mercats. Per altra part, es remarca també la necessitat de 

possibilitar l’accés a Internet des de tots els establiments, per permetre una millor 

comercialització a través de la xarxa. 

Una mancança general detectada en els establiments de turisme en el medi 

rural és la decoració i el mobiliari, atès que no és el propi de la zona, ni tan sols 

antic i rústic: es mesclen una gran varietat d’estils i tendències no pròpies de la 

cultura balear. A més a més, en la immensa majoria dels establiments, per no dir 

en tots, no hi ha possibilitat de participar en les tasques del camp, de la pagesia –

fins i tot, ni tan sols veure-les -. 

Per acabar, i com a idea utòpica, s’hauria de plantejar que el turisme en el 

medi rural fos gestionat per persones o empresaris que pertanyin a la comunitat 

balear perquè no es rompi amb el que és l’essència i tradició balear –com per 

exemple succeeix amb els establiments d’empresaris alemanys -120. Per als 

empresaris que no s’adaptin a uns preceptes tradicionals i d’identitat balear  

s’hauria de crear un figura d’allotjament ‘ad hoc’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
120 Fins i tot es pot veure una possessió mallorquina, que realitza activitats turístiques d’allotjament, que 
disposa d’una capella, on hi ha un Buda d’aproximadament 1 metre d’alçada, i d’altres establiments amb 
parets i sòtils pintats amb ocells i motius florals. 
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5. EVOLUCIÓ, CAPACITAT I TIPUS D’ALLOTJAMENT EN EL MEDI 
RURAL 

 

A Espanya el Instituto Nacional d’Estadística (INE) publica per primera vegada 

a l’any 2001 resultats relatius a l'oferta i demanda dels allotjaments de turisme 

rural, en l’Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural (EOTR), i veiem 

que el pes específic d'aquest tipus de turisme no és encara molt significatiu 

comparant-lo amb la nostra oferta tradicional de sol i platja. 
 
 

TAULA 10.  Evolució de l’oferta de turisme en el medi rural a Espanya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
         

         

 

 

 

A les Illes Balears, aquesta modalitat de turisme, si bé encara no és molt 

important quantitativament, evoluciona a l’alça any rere any. L’oferta de turisme en 

el medi rural ha sofert la següent evolució: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISME RURAL A ESPANYA 

ANYS ESTABLIMENTS PLACES 
2001 5.865 44.672 
2002 6.176 52.032 
2003 7.319 62.341 
2004 8.476 72.342 
2005 9.633 83.927 
2006 11.199 99.971 
2007 11.853 107.450 

FONT: Dades de l’INE 
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TAULA 11. Evolució de l’oferta d’establiments de turisme rural a les Illes Balears 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de Dades informatives dels anys 1991-2007 del turisme 

a les Illes Balears (Conselleria de Turisme – CITTIB); i dades de la Conselleria de 
Turisme, i dels Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera. 

GRÀFIC 3. Evolució de l’oferta d’establiments de turisme en el medi rural a les Illes Balears 
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FONT:  Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria de turisme, del Consells 

Insulars de Menorca i d’Eivissa-Formentera. 

ILLES BALEARS 

TIPUS D’ESTABLIMENT 
HOTEL RURAL AGROTURISME T. D’INTERIOR 

 

Establ. Places Establ. Places Establ. Places 
1991 - - - - - - 
1992 - - 5 43 - - 
1993 - - 16 166 - - 
1994 3 76 47 442 - - 
1995 5 135 50 489 - - 
1996 7 186 56 542 - - 
1997 8 211 62 619 2 22 
1998 9 261 73 720 5 56 
1999 14 446 87 951 5 56 
2000 16 541 98 1118 11 123 
2001 19 638 110 1272 15 176 
2002 20 706 124 1517 24 310 
2003 23 797 137 1517 32 404 
2004 27 926 145 1917 38 470 
2005 30 992 155 2054 44 546 
2006 33 1119 163 2185 45 562 
2007 32 1082 174 2356 47 593 
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I, concretament, per illes121: 

TAULA 12 – Evolució de l’oferta de turisme en el medi rural a Mallorca 

MALLORCA 

TIPUS D’ESTABLIMENT 
HOTEL RURAL AGROTURISME T. D’INTERIOR 

 

Establ. Places Establ. Places Establ. Places 
1991 - - - - - - 
1992 - - 5 43 - - 
1993 - - 16 166 - - 
1994 3 76 42 398 - - 
1995 5 135 45 435 - - 
1996 6 154 49 484 - - 
1997 7 179 52 523 2 22 
1998 5 138 62 615 5 56 
1999 10 323 73 805 5 56 
2000 12 418 83 959 11 123 
2001 14 499 94 1105 14 160 
2002 15 567 105 1305 23 294 
2003 17 640 116 1489 31 388 
2004 21 769 122 1623 37 454 
2005 23 807 131 1743 42 514 
2006 25 887 139 1874 43 530 
2007 25 887 150 2014 46 587 

GRÀFIC 4. Evolució de l’oferta d’establiments  de turisme en el medi rural a Mallorca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
121 Tot i que els Consells insulars tenen atribuides les seves respectives competències en matèria 
d’ordenació turística, el Govern de la CA, es va reservar la formació i gestió del Registre autonòmic 
d’empreses i activitats turístiques,  i ho fa a través de la Conselleria de Turisme.   

0 0
75

16

62

73

83

94

105

116
122

131
139

0 3 5 6
5 10

12
14 15 17 21 23 25 25

0

42

45 49
52

150

0 0 0 0 0 0 2
5 5

11

14
23

31 37
42

43 46

0

25

50

75

100

125

150

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

HOTEL RURAL AGROTURISME T. D’INTERIOR

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria de Turisme 



 ANÀLISI NORMATIVA DEL TURISME RURAL A LES ILLES BALEARS                         CAPÍTOL VI 
 

 
   - 142 - 

 
 

TAULA  13.  Evolució de l’oferta de turisme en el medi rural a Menorca. 

MENORCA 

TIPUS D’ESTABLIMENT 
HOTEL RURAL AGROTURISME T. D’INTERIOR 

 

Establ. Places Establ. Places Establ. Places 
1991 - - - - - - 
1992 - - - - - - 
1993 - - 1 8 - - 
1994 - - 3 27 - - 
1995 - - 3 27 - - 
1996 - - 4 33 - - 
1997 - - 5 41 - - 
1998 3 91 5 41 - - 
1999 3 91 7 62 - - 
2000 3 91 8 75 - - 
2001 3 91 9 83 1 16 
2002 3 91 10 101 1 16 
2003 4 109 10 101 1 16 
2004 4 109 10 101 1 16 
2005 4 109 10 101 2 32 
2006 4 109 10 101 2 32 
2007 4 119 11 120 2 32 

 

GRÀFIC 5.  Evolució de l’oferta d’establiments de turisme en el medi rural a Menorca 
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FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Insular de Menorca 
i de la Conselleria de Turisme. 
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TAULA 14.  Evolució de l’oferta de turisme en el medi rural a Eivissa 
 

EIVISSA 

TIPUS D’ESTABLIMENT 
HOTEL RURAL AGROTURISME T. D’INTERIOR 

 

Establ. Places Establ. Places Establ. Places 
1991 - - - - - - 
1992 - - - - -  
1993 - - - - - - 
1994 - - 2 17 - - 
1995 - - 2 17 - - 
1996 1 32 3 25 - - 
1997 1 32 5 55 - - 
1998 1 32 6 64 - - 
1999 1 32 7 84 - - 
2000 1 32 7 84 - - 
2001 2 48 7 84 - - 
2002 2 48 9 111 - - 
2003 2 88 11 155 - - 
2004 2 48 13 193 - - 
2005 3 76 14 210 - - 
2006 3 76 14 210 - - 
2007 3 76 14 226 - - 
 

 
GRÀFIC 6. Evolució de l’oferta d’establiments de turisme en el medi rural a Eivissa 
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 ANÀLISI NORMATIVA DEL TURISME RURAL A LES ILLES BALEARS                         CAPÍTOL VI 
 

 
   - 144 - 

 
 

A FORMENTERA, a febrer de 2008, no hi ha cap establiment autoritzat, només 

hi  trobem dos agroturismes en tràmit, amb autorització prèvia. 

 

Diversos factors fan que les activitats de turisme rural siguin especialment 

importants per al cas de Balears: 

 Són unes modalitats turístiques que estan en auge a Europa, i especialment 

a Alemanya, per les seves connotacions verdes i ecològiques. 

 Hi ha un important potencial de creixement a l’interior de les illes que s’ha 

de desenvolupar de forma controlada per tal d’evitar la degradació i la 

massificació de les zones de l’interior. 

 Per la difícil situació actual i les dolentes perspectives futures de 

l’agricultura de les Illes, en molts de casos pot ser l’única opció que permeti 

rendibilitzar les explotacions agràries i evitar l’abandonament massiu del 

camp. 

 Els clients d’aquest tipus d’allotjament tenen un poder adquisitiu mitjà-alt. 

El preu mig de l’habitació supera els 120 €/dia. 

 

La regulació administrativa dels serveis turístics prestats en el medi rural, de la 

comunitat balear, s’inicia amb el Decret 30/1991, de 4 d’abril, que regula l’activitat 

d’agroturisme i turisme rural a la les Illes Balears (BOCAIB núm. 48 de 16.04.91).  

Aquest reglament estableix que els establiments d’allotjament en el medi rural 

balear poden ser de dos tipus: a) Agroturisme i b) Turisme rural. 

S’entén com a agroturisme la prestació de qualsevol tipus de servei turístic, per 

motius vacacionals i amb preu, realitzat en el si d’una explotació agrària, existent 

en el moment de l’entrada en vigor del Decret i que es trobi en plena activitat 

agrícola, ramadera o forestal. 

El turisme rural és la prestació de serveis turístics, per motius vacacionals i amb 

preu, que es realitzi a cases de camp ja existents en el moment de la promulgació 

del Decret i que tinguin una certa entitat o prestància. 

El Decret 30/1991 va ser desenvolupat per l’Ordre del Conseller de turisme de  

09.07.1991 (BOCAIB núm. 110 de 31.08.91), que establia el Registre d’activitats 

d’agroturisme. Aquest reglament només regulava la documentació necessària a 

aportar a la Conselleria de turisme per tal d’autoritzar l’activitat.  

Passat un temps, l’experiència pràctica va aconsellar modificar determinats 

preceptes d’aquests reglaments, i es va dictar el Decret 44/1992, de 8 de juliol 

(BOCAIB núm. 85 de 16 de juliol). I, posteriorment, es dicta l’Ordre del conseller de 

Turisme de 06.11.92 (BOCAIB núm. 144 de 28.11.92) que establia el Registre 
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d’activitats de turisme rural. Aquest reglament regulava la documentació necessària 

a aportar a la Conselleria per a l’autorització, i n’establia els requisits mínims.  

Aquesta primera regulació dels establiments en el medi rural establia els 

requisits que a continuació es detallen: 

QUADRE 9.  Requisits de les primeres regulacions 

TURISME RURAL 

NORMATIVA  Decret 30/1991, de 4 d’abril 
 Ordre del conseller de Turisme de 09.07.91 
 Decret 44/1992, de 8 de juliol 
 Ordre de 06.11.92 

CARACTERÍSTIQUES 
DE L’EDIFICACIÓ 

 

 Edificacions d’arquitectura tradicional de les 
zones rurals - cases de camp ja existents en 
el moment de la promulgació del decret - i 
que tinguin una certa entitat o prestància. 

 No es poden fer obres que impliquin cap 
alteració de la tipologia arquitectònica 
tradicional. 

 S’han d’adaptar a la condició d’establiment 
hoteler, però per tractar-se d’edificis 
d’època i estil ja existents en el medi rural, 
el conseller de Turisme podrà atorgar les 
dispenses que raonadament es sol·licitin, 
pel que fa a instal·lacions i equipaments. 

 Ocupar la totalitat de l’edifici, i no s’admet 
altre ús. 

 Condicions d’alt confort en la construcció, 
instal·lacions, mobiliari i decoració. 

UBICACIÓ  Finques que posseeixin una extensió 
mínima de terreny de 5 Ha122. Aquesta 
superfície haurà de ser d’un únic propietari 
o copropietaris, formant una única unitat, si 
bé es podrà admetre que la formin dos o 
més finques confrontants dels mateixos 
propietaris  

CAPACITAT  Màxim 25 habitacions, que hauran d’estar 
situades a l’edifici principal, llevat de 
dispensa expressa de la Conselleria que, 
per motius justificats, també podrà 
autoritzar la instal·lació d’altres 
dependències en edificacions annexes ja 
construïdes i que estiguin en consonància 

                                                
122 Malgrat que a la Península la mesura emprada és la hectàrea (Ha = 10.000 m2), a les Illes hi ha una 
sèrie de mesures pròpies que s’empren habitualment – com per exemple la quarterada a Mallorca (= 

7.103 m2) que es divideix en 4 quartons (1.775,75 m2 cadascun)-. 
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amb l’edificació principal. 

RÈGIM 
D’EXPLOTACIÓ 

 Sense determinar.  

CLASSIFICACIÓ  Única 

REQUISITS MÍNIMS  Complir els requisits establerts en matèria 
de normativa sanitària, de seguretat i de 
protecció contra incendis, en funció de la 
capacitat de l’establiment. 

 Climatització en la seva totalitat o, en el 
seu defecte, estar dotat de calefacció i 
refrigeració. No obstant això es podran 
concedir dispenses si per les 
característiques de l’edifici, a judici de la 
Conselleria de turisme,  sigui innecessària 
aquesta instal·lació.   

 En el vestíbul s’instal·larà en lloc molt 
visible una zona de recepció o lloc 
d’acollida, i almenys una cabina telefònica 
tancada i insonoritzada, o habitació 
destinada a aquest ús.  

 Telèfon a totes les habitacions. 

UNITATS 
D’ALLOTJAMENT 

 Habitacions dobles: s’ha de poder inscriure 
un quadrat de 3,6 m. de costat. 

 Habitacions individuals: s’ha de poder 
inscriure un quadrat  de 3 m. de costat. 

 Telèfon en totes les habitacions. 

 Disposar d’una habitació per a minusvàlids. 
Si l’establiment no disposa d’ascensor, les 
habitacions de minusvàlids es situaran en la 
planta baixa.  

SALÓ - MENJADOR  Amb capacitat suficient per a la capacitat de 
l’allotjament. 

BANY  Un per habitació, compost com a mínim de 
banyera (d’1’6 m. de longitud), plat de 
dutxa, lavabo i inodor.  

CUINA  Disposarà, a més a més dels elements 
principals, que estaran en consonància amb 
la capacitat  de l’establiment, de 
magatzem, bodega, rebost, cambra 
frigorífica per a carns, peixos i verdures, i 
rentadors. 

ALTRES  Possibilitat de realitzar-hi activitats 
turístiques o d’altres incloses al Catàleg 
d’activitats turístiques. 

 Vaixella, cristalleria, coberts i llenceria 
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d’alta qualitat. 

 Ofici de pisos, que consistirà en una 
habitació o armari per l’emmagatzematge 
d’estris de neteja i dotats d’abocador 
d’aigües.  Existiran els suficients oficis de 
pisos, a judici de la Conselleria de Turisme 

 Local d’equipatges 

 Magatzem de llenceria 

 
 
 

AGROTURISME 

NORMATIVA  Decret 30/1991, de 4 d’abril 
 Ordre del conseller de Turisme de 09.07.91 
 Decret 44/1992, de 8 de juliol 
 Ordre del conseller de Turisme de 06.11.92 

CARACTERÍSTIQUES 
DE L’EDIFICACIÓ 

 

 Habitatges existents que han de tenir la 
tipologia arquitectònica tradicional dels 
habitatges en el medi rural. 

 A les finques no es podran realitzar obres 
que alterin la seva tipologia arquitectònica 
primitiva – abans de la modificació 
realitzada pel Decret 44/1992 tampoc es 
podien realitzar obres que impliquessin 
ampliació de la superfície i del volum 
edificat actualment -.  

UBICACIÓ  Fora dels nuclis urbans consolidats de les 
Illes i en sòl qualificat com a no 
urbanitzable pel planejament general. 

CAPACITAT  Sense determinar – abans de la modificació 
del Decret 44/1992 es permetia un màxim 
6 habitacions destinades a allotjament 
turístic -. 

RÈGIM 
D’EXPLOTACIÓ 

 Coexistència permanent de l’activitat de la 
producció agrícola, ramadera o forestal 
juntament amb els serveis turístics. 

 Servei mínim ofertat: allotjament i berenar. 
I es podrà ampliar a algun dels serveis 
complementaris següents: a) utilització de 
la cuina de la casa, amb possible consum 
dels productes de l’explotació agrícola. b) 
mitja pensió, pensió completa o 
determinats serveis.  

CLASSIFICACIÓ  Única 
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REQUISITS MÍNIMS  Les instal·lacions d’ús del turista han de 
posseir les degudes condicions 
d’habitabilitat, equipament i mobiliari 
suficients. 

 Hi ha d’haver, com a mínim, un bany 
complet amb aigua calenta i freda per a 
cada tres habitacions. 

 Complir els requisits establerts en matèria 
de normativa sanitària, de seguretat i de 
protecció contra incendis, en funció de la 
capacitat de l’establiment. 

UNITATS 
D’ALLOTJAMENT 

 Mides de les  habitacions sense determinar. 

SALÓ - MENJADOR  Sense determinar 

BANY  Un complert per cada 3 habitacions amb 
aigua calenta i freda. 

 Mides sense determinar 

CUINA  Que hi hagi cuina a la casa, característiques 
sense determinar 

ALTRES  Possibilitat de realitzar-hi activitats 
turístiques o d’altres incloses al Catàleg 
d’activitats turístiques. 

 

 

Amb posterioritat a la promulgació del Decret 30/1991 i les altres normes que 

el modificaren i desenvoluparen i llur aplicació, el dinamisme del sector turístic i 

l’aparició d’altres productes feren que es dictés el Decret 2/1995, de 13 de gener, 

amb la finalitat d’adequar els establiments dels serveis turístics que s’oferien en el 

medi rural a les necessitats i les demandes dels mercats i adaptar-los a les 

disponibilitats físiques de les nostres Illes, tan pel que fa als espais físics com a les 

construccions, sia en el medi rural sia en l’interior de les localitats d’assentaments 

tradicionals de la nostra població fora de les zones turístiques. Aquest decret 

deroga totes les anteriors disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al que 

disposa aquest reglament. 

 

L’objecte del Decret 2/1995 és la regulació administrativa dels serveis turístics 

prestats en el medi rural en l’àmbit de la Comunitat autònoma de les Illes Balears,  

que s’estructuren en les modalitats següents: a) Turisme rural, b) Agroturisme, c) 

Turisme d’interior i d) Altres ofertes complementàries en el medi rural123. 

 

                                                
123 S’entén per altres ofertes turístiques complementàries els serveis turístics o de caràcter general que, 
sense o amb prestació del servei d’allotjament, es considerin com a complement d’aquest o com  a 
atracció turística per a l’esbarjo, l’entreteniment i la manutenció. 



 ANÀLISI NORMATIVA DEL TURISME RURAL A LES ILLES BALEARS                         CAPÍTOL VI 
 

 
   - 149 - 

 
 

QUADRE 10.  Requisits del Decret 2/1995, de 13 de gener. 

TURISME RURAL 

NORMATIVA  Decret 2/1995, de 13 de gener 

CARACTERÍSTIQUES 
DE L’EDIFICACIÓ 

 

 Cases de camp construïes abans de dia 
17.04.1991.  

 No es poden fer obres que representin un 
augment de volum o que modifiquin la 
tipologia arquitectònica tradicional. No 
obstant això, les dependències annexes 
construïdes amb la mateixa tipologia que 
l’edificació principal podran adequar-se per 
a la prestació de qualsevol servei necessari 
per a l’explotació turística. 

UBICACIÓ  Situades en terreny rústic, d’una extensió 
mínima de 30.000 m2. Excepcionalment, 
podran sotmetre’s a aquesta modalitat les 
edificacions que provinguin de predius 
rústics i que s’hagin inclòs en el nucli urbà 
per creixement d’aquest - sempre que les 
característiques de la construcció ho 
permetin, sigui per la tipologia o per 
l’excel·lència -.  

CAPACITAT  Màxim 25 unitats d’allotjament, i 50 places  

RÈGIM D’EXPLOTACIÓ  Podran oferir-se,  a més del servei 
d’allotjament, desdejuni, mitja pensió, 
pensió completa o fins i tot serveis solts.  

CLASSIFICACIÓ  Única 

REQUISITS MÍNIMS  Les instal·lacions i els elements dels 
establiments s’hauran d’adequar a les 
disposicions i normes tècniques que 
reglamentàriament determini la Conselleria 
de turisme. 

 Els requisits mínims s’establiran en les 
ordres que desenvolupin aquest decret. 

UNITATS 
D’ALLOTJAMENT 

 Sense determinar 

SALÓ - MENJADOR  Sense determinar  

BANY  Sense determinar 

CUINA  Sense determinar. 

ALTRES  Possibilitat de realitzar-hi activitats 
complementàries. 
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AGROTURISME 

NORMATIVA  Decret 2/1995, de 13 de gener 

CARACTERÍSTIQUES 
DE L’EDIFICACIÓ 

 

 Cases de camp construïes abans de dia 
17.04.1991.  

 No es poden fer obres que representin un 
augment de volum edificat o que 
modifiquin la tipologia arquitectònica 
tradicional. No obstant això, les 
dependències annexes construïdes amb la 
mateixa tipologia que l’edificació principal 
podran adequar-se per a la prestació de 
qualsevol servei necessari per a l’explotació 
turística. 

UBICACIÓ  Situades en terreny rústic, en una finca o 
parcel·la que tingui activitat agrària: quan 
aquesta està cultivada o explotada per 
obtenir la producció agrícola, ramadera o 
forestal pròpia de la comarca en què es 
troba124. 

CAPACITAT  Màxim 12 unitats d’allotjament, i 24 places  

RÈGIM D’EXPLOTACIÓ  Podran oferir-se,  a més del servei 
d’allotjament, desdejuni, mitja pensió, 
pensió completa o fins i tot serveis solts.  

CLASSIFICACIÓ  Única 

REQUISITS MÍNIMS  Les instal·lacions i els elements dels 
establiments s’hauran d’adequar a les 
disposicions i normes tècniques que 
reglamentàriament determini la Conselleria 
de turisme. 

 Els requisits mínims s’establiran en les 
ordres que desenvolupin aquest decret. 

UNITATS 
D’ALLOTJAMENT 

 Sense determinar 

SALÓ - MENJADOR  Sense determinar  

BANY  Un bany complet per cada 3 unitats 
d’allotjament. 

CUINA  Obligatòria la possibilitat, a petició dels 
clients, de la utilització de la cuina de 

                                                
124 I que pot ser explotada directament pel propietari, en arrendament, parceria o qualsevol altra forma 
admesa en dret o pel costum del lloc. L’existència d’explotació agrícola, ramadera o forestal a què es 
dediqui la parcel·la, juntament amb els serveis que s’hi prestin.  
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l’establiment i, fins i tot, la possibilitat de 
consumir els productes propis de 
l’explotació. 

ALTRES  Sense especificar. 

 
 
 

TURISME D’INTERIOR 

NORMATIVA  Decret 2/1995, de 13 de gener 

CARACTERÍSTIQUES 
DE L’EDIFICACIÓ 

 

 Cases que tinguin la construcció i la 
parcel·la on se situen amb la tipologia 
tradicional de l’entorn urbà en què es 
troben, que conformin un sol habitatge i 
que tinguin una antiguitat mínima de 25 
anys. 

 No es poden fer obres que representin un 
augment de volum o de la superfície 
habitable o que modifiquin la tipologia 
arquitectònica original.  

UBICACIÓ  Situades en els nuclis urbans que estiguin a 
una distància mínima de 500 m. de la zona 
turística més pròxima.  

CAPACITAT  Màxim 8 unitats d’allotjament, i 16 places  

RÈGIM D’EXPLOTACIÓ  Podran oferir-se, a més del servei 
d’allotjament, desdejuni, mitja pensió, 
pensió completa o fins i tot serveis solts.  

CLASSIFICACIÓ  Única. 

REQUISITS MÍNIMS  Les instal·lacions i els elements dels 
establiments s’hauran d’adequar a les 
disposicions i normes tècniques que 
reglamentàriament determini la Conselleria 
de turisme. 

 Els requisits mínims s’establiran en les 
ordres que desenvolupin aquest decret. 

UNITATS 
D’ALLOTJAMENT 

 Sense determinar 

SALÓ - MENJADOR  Sense determinar  

BANY  Hi haurà d’haver un bany complet per cada 
3 unitats d’allotjament, encara que fins a 6 
unitats, amb un màxim de 12 places, hi 
haurà d’haver com a mínim un bany 
complet per a cada dues unitats. 
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CUINA  Obligatòria la possibilitat, a petició dels 
clients, de la utilització de la cuina de 
l’establiment. 

ALTRES  Només es podran explotar conjuntament un 
màxim de tres edificacions de cada nucli 
urbà per una mateixa persona física o 
jurídica i en cap cas no podran ser 
confrontants. 

 

 

El Decret 2/1995 va tenir una vigència molt curta - no va a arribar a sis 

mesos- i no va ser desenvolupat reglamentàriament. Va ser modificat –i substituït- 

pel Decret 62/1995, de 2 de juny – desenvolupat per l’Ordre del Conseller de 

turisme de 13.10.95-  Els punts més destacables d’aquest nou decret són: la 

creació d’una comissió, formada per membres de l’Administració i representants 

dels sector, per a eximir alguns d’aquelles requisits en aquelles edificacions que per 

les seves característiques mereixin un tractament diferenciat; i la substitució de la 

denominació de Turisme rural per la d’Hotel rural –que sembla més clarificadora per 

identificar aquests establiments amb els hotels que és la figura més similar -. 

També hi ha algunes modificacions en quant als establiments, antiguitat, 

característiques, instal·lacions,... que queden com es detalla a continuació:   

 
 
QUADRE 11.  Requisits actuals: Decret 62/1995  i Ordre del conseller de Turisme de 13.10.95. 

         

HOTEL RURAL 

NORMATIVA  Decret 62/1995, de 2 de juny 
 Ordre del conseller de Turisme de 13.10.95 

CARACTERÍSTIQUES 
DE L’EDIFICACIÓ 

 

 

 Construïda abans de 01.01.1940 
 No es poden realitzar obres per augmentar 

volum construït o que alteri la seva 
tipologia arquitectònica 

 Varis edificis o la totalitat d’un en ús 
exclusiu 

 Alt confort en construcció, instal·lacions, 
mobiliari i decoració 

 Complir amb la llei de millora 
d’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques 

UBICACIÓ  Terreny no urbanitzable i en parcel·la 
mínima de 50.000 m2 afecta a l’activitat. 
Excepció: finques rústiques incorporades  
al nucli urbà per creixement d’aquest. 

CAPACITAT  Màxim 25 unitats d’allotjament i 50 places 
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RÈGIM 
D’EXPLOTACIÓ 

 Obligatori: desdejuni i mitja pensió. 
 Optatiu: pensió completa. 

CLASSIFICACIÓ  Única 

REQUISITS MÍNIMS  Electricitat 
 Aigua potable; i evacuació i tractament 

d’aigües residuals. 
 Accés rodat 
 Mesures de seguretat i prevenció 

d’incendis. 
 Climatització en la seva totalitat 
 Telèfon en habitacions i recepció - o lloc 

d’acollida- 
 

UNITATS 
D’ALLOTJAMENT 

 Habitacions dobles: poder inscriure un 
quadrat de 3,6 m de costat. 

 Habitacions individuals: Inscriure’s un 
quadrat de 3,6 m de costat. 

 Habitació amb saló: mínim 25 m2 (no 
hauran de computar-se les condicions de 
les habitacions dobles i  individuals ). 

 Telèfon en habitacions 
 Disposar d’una habitació per a minusvàlids 

SALÓ - MENJADOR  Saló: 3,5 m2 x unitat d’allotjament; podrà 
incloure el bar. 

 Menjador: 3,5 m2 x unitat d’allotjament. 

BANY  Un complet x habitació, amb banyera mín. 
1,6 m, i es pot substituir el bidé per plat de 
dutxa 

CUINA  Suficient per donar servei a l’establiment 

ALTRES  Recepció amb cabina telefònica 
 Oficis de planta - habitacions o armaris 

amb abocador d’aigua -, local d’equipatges, 
magatzem de llenceria 

 Aparcament: 1 plaça per cada 2 
habitacions 

 Piscina: sí,  sup. mínima 50 m2. (quadrada 
o rectangular). 

 
 

 AGROTURISME 

NORMATIVA  Decret 62/1995, de 2 de juny 
 Ordre del conseller de Turisme de 13.10.95 

CARACTERÍSTIQUES 
DE L’EDIFICACIÓ 

 

 Construïda abans de 01.01.1960 
 No es poden realitzar obres per augmentar 

volum construït o que alteri la seva 
tipologia arquitectònica. 
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 Compliment de la normativa d’accessibilitat 
i supressió de barreres arquitectòniques. 

UBICACIÓ  Terreny no urbanitzable i en finca 
d’explotació agrícola, ramadera o forestal 
amb un mínim de mitja UTH (Unitat-
treball-home: quantitat de treball que un 
treballador agrícola actiu desenvolupa en 
1.920 hores/any) = 960 h/any.  

 Mínim 25.000 m2 afectes a l’activitat125.  

CAPACITAT  Màxim 12 unitats d’allotjament i 24 places 

RÈGIM 
D’EXPLOTACIÓ 

 Coexistència d’activitat agrícola, ramadera 
o forestal amb la turística. 

 Obligatori: allotjament i desdejuni. 
 Optatiu: mitja pensió o pensió completa; i 

fins i tot serveis solts als usuaris que 
s’allotgin en ells. 

CLASSIFICACIÓ  Única 

REQUISITS MÍNIMS  Electricitat 
 Aigua potable; i evacuació i tractament 

d’aigües residuals. 
 Accés rodat 
 Mesures de seguretat i prevenció d’incendis 

UNITATS 
D’ALLOTJAMENT 

 Mides habitacions segons normativa sobre 
condicions d’habitabilitat 

SALÓ - MENJADOR  Espai destinat principalment a desdejunis 

BANY  Un complet per cada 2 habitacions 
 Mides segons normativa sobre condicions 

d’habitabilitat 

CUINA  Sense determinar 

ALTRES  Espais per a magatzem d’equipatges, estris 
de neteja i llenceria. Poden ser polivalents. 

 
 

TURISME D’INTERIOR 

NORMATIVA  Decret 62/1995, de 2 de juny 
 Ordre del conseller de Turisme de 13.10.95 

CARACTERÍSTIQUES 
DE L’EDIFICACIÓ 

 

 Construïda abans de 01.01.1940 
 Tipologia tradicional de l’entorn urbà. 
 Que conformin un sol habitatge en la seva 

totalitat sense admetre’s altres usos. 

                                                
125 D’acord amb el que estableix la Llei 2/1999, a l’art. 27 a efectes de còmput de la superfície mínima 
quan aquesta comprengui distintes finques, hauran de ser sempre confrontants 
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  No es poden realitzar obres per augmentar 
volum construït o que alteri la seva 
tipologia arquitectònica 

 Condicions de confort i qualitat 
d’acabaments, instal·lacions, mobiliari i 
decoració 

 Complir amb la llei de millora 
d’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques. 

UBICACIÓ  Cascs antics de nuclis urbans situats a més 
de 500 metres de la zona turística més 
propera. 

CAPACITAT  Màxim 8 unitats d’allotjament i 16 places. 

RÈGIM 
D’EXPLOTACIÓ 

 Obligatori: allotjament i desdejuni. 
 Optatiu: mitja pensió o pensió completa; i 

fins i tot serveis sots als usuaris que 
s’allotgin en ells. 

CLASSIFICACIÓ  Única 

REQUISITS MÍNIMS  Mesures de seguretat i prevenció d’incendis 

 Climatització en zones comunes; calefacció 
en habitacions. 

 Telèfon en recepció o lloc d’acollida. 

 Compliment de la normativa d’accessibilitat 
i supressió de barreres arquitectòniques. 

UNITATS 
D’ALLOTJAMENT 

 Habitació doble: inscriure’s un quadrat de 3 
m de costat, i superfície no inferior a 15 
m2. 

 Habitació individual: superfície mínima 8 
m2. 

 Habitació amb saló: superfície mínima 23 
m2. 

 Les habitacions dobles amb llit de 
matrimoni podran reduir la superfície de les 
habitacions en un 15 %. 

 Una habitació adaptada a persones amb 
mobilitat reduïda, en planta baixa si no 
disposa d’ascensor. 

SALÓ - MENJADOR  Saló: 3 m2 x habitació; podrà incloure el 
bar. 

 Menjador: 3 m2 x habitació. 

BANY  Un bany complet per cada unitat 
d’allotjament 

CUINA  Suficient per donar servei a l’establiment. 

ALTRES  Recepció amb cabina telefònica. 
 Només es podrà explotar conjuntament un 
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màxim de 3 edificacions en cada nucli urbà 
per una mateixa persona física o jurídica, i 
en cap cas podran ser confrontants. 

 
 
 

     Posteriorment s’elabora una norma amb rang de llei per a fixar les disposicions 

necessàries que unifiquin el marc normatiu de l’activitat turística: la Llei 2/1999, de 

24 de març, general turística de les Illes Balears. Aquesta norma no modifica les 

estipulacions anteriors, dels reglaments vigents, que regulen els establiments 

d’allotjament en  el medi rural. 
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VII.  ESTRATÈGIES  DE  MÀRQUETING  DEL  TURISME  RURAL  
A LES ILLES BALEARS 

 
 

1. INTRODUCCIÓ 

La utilització del medi rural per al desenvolupament d’activitats turístiques 

constitueix una oportunitat per a molts de destins i empreses, que poden així 

accedir a un mercat en creixement i amb unes perspectives favorables. No obstant 

això, la gestió d’aquestes noves formes de turisme ha de ser abordada tenint en 

compte les particularitats del turisme rural, les seves diferències amb altres 

modalitats turístiques, l’especial entorn en el qual es desenvolupen i la participació 

de diferents actors, tant des del punt de vista de l’oferta com de la demanda. 

Davant aquesta situació el paper del màrqueting és prioritari, no tan sols per la 

seva capacitat per a afavorir la trobada entre l’oferta i la demanda, sinó també per 

unir els interessos dels turistes, dels oferents rurals i de la població local, per a un 

desenvolupament sostenible del turisme rural. 

Al llarg d’aquest capítol, s’establiran les línies bàsiques d’actuació en l’àmbit del 

màrqueting en el turisme rural. Es farà un apropament a les particularitats del 

màrqueting en aquest sector, per posteriorment analitzar les principals decisions a 

abordar, tant des d’un punt de vista estratègic com operacional. Es realitzarà un 

estudi detallat de les polítiques de producte, preu, comunicació i distribució, i la 

seva formulació per a fer front als reptes del turisme rural en el seu disseny i 

comercialització. El capítol conclourà amb un estudi exhaustiu de la demanda de 

turisme en el medi rural a les Illes Balears. 

 

 

2. LA GESTIÓ DE MÀRQUETING EN EL TURISME RURAL 

Com afirma DRUCKER, en el seu llibre La gerència, “l’objectiu del  màrqueting 

és conèixer i entendre al client tant bé que el producte o servei s’ajusti 

perfectament a les seves necessitats..., i, en conseqüència, pràcticament es vengui 

sol”. Per tant, l’autèntic màrqueting no és l’art de vendre el que es té o es 

produeix, sinó l’art de saber què produir o vendre. És l’art d’identificar i entendre 

les necessitats dels clients i trobar solucions, es a dir, productes o serveis que 

satisfacin als clients i produeixin beneficies a l’empresa o organització. El 

màrqueting parteix, doncs, de les necessitats i desitjos del consumidor, i té com a 

finalitat la seva satisfacció del mode més beneficiós, tant per al consumidor com  

per a l’empresa. 

Moltes són les definicions de màrqueting que han donat els diferents autors, a 

continuació, s’exposaran algunes d’elles que, a mode d’exemple, es consideren 
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significatives i que poden ajudar a establir-ne l’abast i contingut d’aquesta 

disciplina: 

Màrqueting és el mode de concebre i executar la relació d’intercanvi, amb la 

finalitat de que sigui satisfactòria a les parts que intervenen i a la societat, 

mitjançant el desenvolupament, valoració, distribució i promoció, per una de les 

parts, dels bens, serveis o idees que l’altre part necessita (SANTESMASES 

2004).   

 

FIGURA 3. Màrqueting 

        

 

           FONT: Santesmases, 2004 

 

La missió del màrqueting consisteix en identificar necessitats i desitjos 

insatisfets dels consumidors, definir i calibrar la seva magnitud, determinar 

quins són els ‘mercats objectiu’ que l’empresa pot servir millor, decidir quins 

productes o serveis són els més apropiats per a servir a aquests mercats i 

aconseguir que cada persona dins de l’organització o empresa pensi en ‘com 

servir millor al client’ (SERRA 2002). 

 

El màrqueting és, tant una filosofia com una tècnica. És per una part, una forma 

de pensar i entendre la relació d’intercanvi de l’empresa amb els seus mercats, que 

ha d’estendre’s a tot el personal i activitats de l’empresa i generar valors i actituds 

positives cap al client. I és, per altre part, un conjunt d’instruments i tècniques que 

permeten executar aquelles accions que condueixin a la consecució dels objectius 

fixats per l’empresa. 

En el passat, quan la demanda superava àmpliament l’oferta, era relativament 

senzill llançar productes turístics al mercat i aconseguir un creixement ràpid; no 

obstant, a l’actualitat, l’increment de l’oferta ha produït canvis importants en els 

 Necessitats 

 Màrqueting 

Factors culturals / socials 
Característiques personals 

Factors econòmics 
Recursos disponibles 

Demanda 

 Estimula 

Canalitza Orienta 

 Desitjos 

Identifica 
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mercats, i un dels principals és que ara els consumidors o usuaris de productes i 

serveis turístics disposen de nombroses alternatives on triar. Aquesta situació té 

efectes molt importants per a les empreses turístiques, ja que tan sols les que 

coneguin bé les característiques dels possibles clients, les seves necessitats i 

desitjos, tindran la capacitat de poder satisfer-los. En conseqüència, l’estudi dels 

consumidors resulta transcendental per a les empreses turístiques, ja que és l’única 

manera de poder oferir productes o serveis al mercat que s’adaptin a les exigències 

reals d’aquests. 

Quan s’estudia el turista i el seu comportament, s’han de determinar els actes 

d’un individu que pretén obtenir i emprar uns serveis, i s’han d’incloure no tan sols 

els moments anteriors a la compra i l’ús d’aquests serveis, sinó també tots els 

sentiments, sensacions i valoracions que aquest experimenta amb l’ús d’aquests 

serveis.   

    Per a que la labor de màrqueting pugui realitzar-se amb eficàcia serà necessari 

identificar quines variables afecten  a l’empresa, amb la finalitat  d’optimitzar les 

seves accions. Es poden diferenciar dos tipus de variables o factors: a) 

incontrolables: polítiques - legals, econòmiques, tecnològiques, socials, culturals, 

laborals,... i b) controlables: producte, preu, promoció i distribució. 

    Les variables controlables, o instruments de màrqueting, estan constituïdes per 

tots aquells factors sobre els quals l’empresa pot planificar i decidir, doncs depenen 

exclusivament d’ella. L’estudi de les variables controlables del turisme en el medi 

rural constitueix un dels plantejaments bàsics d’aquesta investigació. 

FIGURA 4.  El màrqueting – mix 

 

                  
 

     Si s’apliquen d’una manera òptima les tècniques de màrqueting, s’obté com a 

resultat la captació, i posterior manteniment, de clients satisfets. La qual cosa no és 

    Producte  

Màrqueting - mix 

  

  Distribució       Promoció 

    Preu 
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una tasca senzilla, atès que els turistes constitueixen un grup heterogeni de 

persones, amb desitjos, necessitats, gusts i preferències molt diversos, i també 

molt canviants. 

La importància del màrqueting en el turisme és un fet que sens dubte es va 

incrementant per la pràctica de les empreses i de l’administració com a element 

motor d’un progressiu desenvolupament, i com a orientació que pretén adaptar-se 

a les necessitats del consumidor en un marc cada dia més competitiu caracteritzat 

per la creixent globalització dels mercats i el continu creixement del sector turístic  

- no obstant això, encara avui en dia, moltes empreses i organitzacions presenten 

mancances en temes de màrqueting -. 

El creixent grau de competència, la progressiva preocupació per la qualitat del 

servei, la potenciació dels estudis de mercat, la segmentació dels turistes, l’aparició 

de productes cada cop més específics,... fan pensar en un progressiu canvi cap a 

una orientació de màrqueting.  

Fonamentalment, l’aplicació del concepte de màrqueting a una organització 

consisteix, com diu LEVITT, en fer el millor possible el treball destinat al client 

tenint en compte les seves necessitats i objectius. L’evidència demostra que cap 

empresa ha aconseguit l’èxit de forma continuada si no atén les necessitats dels 

seus clients i percep els canvis que es donen el en mercat. 

El màrqueting estratègic està centrat en la dimensió de l’anàlisi dels mercats i 

de l’entorn i en la seva previsible evolució futura per a, basant-se en el diagnòstic 

efectuat, detectar oportunitats de negoci i /o establir els objectius comercials a 

assolir i les estratègies per a aconseguir-los. Així doncs la funció del màrqueting 

estratègic és mantenir o augmentar les avantatges competitives de l’empresa, 

orientant-la cap a oportunitats econòmiques atractives per a ella, es a dir, 

adaptades als seus recursos i al seu saber-fer i que ofereixin un potencial atraient 

de creixement i rendibilitat.  En altres paraules, analitzar i planificar. Es pot dir que 

té un enfocament cap a mig i llarg termini. 

Per altra banda, el màrqueting operatiu és la dimensió d’acció sobre el mercat, 

són totes aquelles accions concretes de màrqueting que l’empresa o organització ha 

de dur a terme per a aconseguir els objectius comercials fixats per a un determinat 

període de temps. Dit en altres paraules, les seves funcions estan enfocades a 

l’execució del pla de màrqueting: mitjançant accions sobre el màrqueting-mix, 

tracta d’assolir els objectius comercials prefixats. Té un enfocament a més a curt 

termini. 

El màrqueting turístic està influenciat i determinat per les especials 

característiques de la demanda i les especials característiques, a nivell operatiu, de 

l’oferta. Això influència les pràctiques de promoció i distribució en el sector, que són 

bastant distintes de les d’altres sectors; i també les polítiques de preus. Existeix, 
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per altra part, un tipus d’organització turística especial: ens referim a la destinació 

turística, amb una particular operativa en allò que és refereix a la pràctica de 

màrqueting (SERRA, 2002).  

      Aquesta investigació es centra, sobre tot, en l’anàlisi de les dues grans 

magnituds del mercat turístic: l’oferta i la demanda.  

      En el que respecta a l’oferta, aquesta es configura a partir del producte turístic 

(recursos + serveis i equipaments), al qual se li fixa un preu per a posteriorment 

comunicar-lo i distribuir-lo. El resultat final és la vivència global que rep el turista. 

L’anàlisi de l’oferta està orientada a l’estudi dels aspectes relatius a la tipologia de 

productes, els serveis oferts, els nivells de preus, la imatge i el posicionament, els 

mercats emissors, etc. 

      En quan a la demanda, alguns aspectes objecte de l’estudi són la tipologia dels 

turistes, el nombre de visitants, la procedència i, el nombre de pernoctacions 

realitzades, el nivell de satisfacció, la fidelitat, i la imatge percebuda de la 

destinació i de les empreses turístiques. 

El coneixement del turista rural i les seves característiques  és fonamental per a 

entendre el seu comportament, conèixer les seves motivacions i saber com es 

desenvolupa el seu procés de decisió. No es tracta d’una tasca senzilla, atès que és 

un consumidor heterogeni, amb diferents motivacions i amb demandes molt 

diverses, cosa que dona lloc a distintes tipologies de turistes rurals. La segmentació 

d’aquest mercat permetrà una definició més precisa de les necessitats de cada grup 

de consumidors i una adequació del programa de màrqueting al segment 

seleccionat. 

 

A continuació es passen a estudiar en detall les Estratègies de marketing / 

comercialització del turisme rural a les Illes Balears: 

 

 

A. ANÀLISI DE L’OFERTA DE TURISME RURAL          

 

Hi ha poques zones a Espanya amb potencial turístic rural que encara no 

s’explotin. El desafiament és, per una banda crear una oferta que permeti rompre 

l’estacionalitat i per altre, diferenciar-se de la competència. 

Els recursos turístics representen el suport essencial del turisme i són la base 

per a dissenyar els projectes per al desenvolupament de qualsevol localitat. Tal i 

com escriu FRANCISCO LEÑO126, “es considera recurs en sentit turístic a tot 

element material que té capacitat, per sí mateix o en combinació amb altres, pera 
                                                
126 Revista de Estudios Turísticos, núm. 116 (1993). 



 ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING DEL TURISME RURAL A LES ILLES BALEARS        CAPÍTOL VII 

 

 
   - 162 - 

 
 

atreure visitants a una determinada localitat o zona. En definitiva, tot element 

capaç de generar fluxos o desplaçaments turístics”. Segons això, els recursos 

turístics no són tan sols els atractius naturals (el clima, el paisatge, l’orografia,...), 

sinó també aquells altres construïts per l’home (monuments, parcs temàtics,...). 

Malgrat que els recursos naturals, com les platges o el clima no són pròpiament 

oferta, ja que no són regulables artificialment, sí poden dotar-se’ls de valor afegit 

(infrastructures i serveis) que faciliti o promogui el seu ús turístic. 

El recurs pot considerar-se com ‘la matèria prima del turisme’ i a l’igual que 

succeeix amb les matèries primes en qualsevol sector industrial, han de 

transformar-se en productes per a ser consumides. 

El producte pot definir-se com127: “les qualitats conjuntes, materials i 

immaterials, d’un bé o servei. Tot allò que pugi ser posicionat en un mercat, per a 

ser consumit, emprat o vist, a fi de satisfer una necessitat. Es combinen els 

següents elements: la regió o la destinació, com a recurs base, les organitzacions o 

institucions de caràcter públic –que aportaran finançament, infrastructures, 

normativa, promoció, etc.- i l’empresa turística que donarà forma definitiva al 

producte convertint-lo en una cosa específica, per a ser adequadament 

comercialitzat a través dels canals de distribució adients”. 
 
 

FIGURA 5.  El producte turístic 

 

                  
 

 

Per altra banda la creació de productes turístics depèn tant dels recursos com 

dels factors de producció. Aquest darrer concepte és particularment important 

perquè permet establir la relació entre l’ús dels recursos i el resultat produït, el que 

                                                
127 VOGELER RUIZ, C. i HERNANDEZ ARMAND, E. (2000): EL MERCADO TURÍSTICO: Estructura, 
Operaciones y Procesos de producción. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces SA. Madrid, pp 289 i ss. 
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es coneix com funció productora. L’estudi detallat d’aquesta funció ofereix un millor 

enteniment no tan sols dels recursos limitats necessaris per a l’elaboració del 

producte sinó també dels diferents mecanismes de combinació d’aquests recursos i 

la proporció adequada en què han de ser utilitzats. A aquests efectes, el preu 

resultant i les expectatives de retorn de la inversió realitzada, tant en termes 

monetaris com en el llindar del temps, determinaran en bona part les 

característiques del producte. 

 

 

1. L’OFERTA DE TURISME RURAL 
 

L’activitat econòmica del turisme s’emmarca dins del mercat amb una 

estructura basada en una oferta i una demanda. Tècnicament es defineix l’oferta 

com la suma dels recursos turístics i els serveis i/o equipaments; i a la seva vegada 

aquests dos factors són la suma d’un producte turístic, més un preu, una distribució 

i una promoció. 

Quan s’empra el concepte de producte turístic, aquest pot ser contemplat des 

de dues òptiques o nivells. Un primer nivell, més macro, és quan es fa referència a 

un producte turístic cultural, de salut, d’aventura, etc.  Aquest nivell és interessant 

per a estudiar segments de mercat, perfils del clients potencials per a una regió o 

comarca determinada. El segon nivell, ajuda a configurar el caràcter de 

l’establiment turístic, es parla més del producte turístic com a conjunt d’elements 

que possibiliten la diferenciació; són elements com la ubicació, els serveis extens, 

les instal·lacions, etc.  

El disseny del producte adequat és, sens dubte, l’activitat més important del 

màrqueting. Si es disposa d’un producte que el mercat no desitja, ni les millors 

campanyes promocionals, ni els correctes ajusts de preus, ni la distribució perfecta, 

aconseguiran que els consumidors l’adquireixin, almenys de forma repetitiva. Pel 

contrari, si el producte satisfà al consumidor, l’únic que necessitem es que la resta 

d’accions siguin correctes i coherents per a garantir-ne l’èxit en el mercat (SERRA, 

2002).  

Aquest producte ha de trobar un posicionament que tingui en compte les formes 

actuals de la demanda. Un producte turístic només pot existir amb una bona 

promoció i distribució. El turisme en el medi rural ha de reunir com a mínim dos 

requisits, posar en el mercat productes de qualitat i donar-los una comercialització 

correcta. 
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1.1 Elements que formen l’oferta de turisme rural  

 

L’oferta turística ha d’adaptar-se a les necessitats de la demanda, i aquesta 

oferta satisfarà als consumidors certes necessitats. Algunes d’elles generades per 

les mancances que existeixen en la vida de les ciutats (GRECIET, 1994)128. El 

turisme rural aporta als seus consumidors, de manera general, el contacte amb la 

naturalesa, la tranquil·litat, el coneixement de les formes de vida tradicionals, 

l’intercanvi sociocultural, la gastronomia de la zona, l’acollida hospitalària i el tracte 

familiar, etc. 

L’oferta turística rural no està formada únicament per recursos naturals, sinó 

que és un conjunt d’allotjaments, instal·lacions, estructures d’oci i recursos naturals 

i arquitectònics que hi ha en zones d’economia majoritàriament agrícola. En aquest 

sentit, malgrat que és possible afirmar que l’oferta turística rural espanyola és rica i 

variada en quan a recursos culturals, naturals i arquitectònics, no es pot dir el 

mateix d’altres components com les estructures d’oci (oferta complementària 

d’esbarjo i entreteniment,  activitats esportives relacionades amb  el medi rural, ...) 

que encara són escafides. El repte del model d’oferta és respondre a les distintes 

motivacions dels diferents segments de mercat que demanden aquesta mena de 

turisme. 

Existeixen uns serveis bàsics (allotjament i manutenció) i uns serveis 

complementaris, que són els que aporten el caràcter i la qualitat.  Els productes de 

turisme rural, necessiten, a més a més, un bon estat de conservació dels recursos 

naturals, allotjaments amb la tipologia tradicional integrats en l’entorn, comerços 

amb productes de la terra i artesania popular de la zona, restauració amb 

gastronomia local, una adequada senyalització, serveis d’activitats complementàries 

(turisme actiu, cultura local,...), etc. 

Els elements que conformen el ‘turisme rural’ poden centrar-se en recursos 

turístics, activitats turístiques, allotjament i serveis129: 

a) Recursos turístics. 

Són el conjunt del patrimoni natural, històric-monumental, artístic i cultural que 

posseeix un nucli turístic (poble, ciutat, comarca, província, regió o país) i que 

exerceix un gran poder d’atracció turística. 

Hem de subdividir-los en recursos passius, on el turista és un mer espectador, i 

en recursos actius, on el turista pot participar realitzant activitats, perquè l’entorn o 

les infrastructures ho permeten.  

                                                
128 GRECIET PAREDES, P. i altres (1994): Turismo Rural, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Madrid. 
129 Centre National de Ressources du Tourisme en Espace Rural, Tourisme en espace rural: chiffres, 
clienteles, activités, Centre Nacional de Ressources du Tourisme en Espace Rural, París 1996. 
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Els recursos passius estarien formats pels recursos naturals (paisatges, clima, 

parcs naturals, àrees d’esplai, flora, fauna, ...), el patrimoni històric-artístic 

(arquitectura popular, escultures i monuments, artesania, jaciments, ...) i les 

manifestacions culturals (folklore, gastronomia, celebracions religioses, fires, 

costums i tradicions populars...).130 Els recursos actius comprenen les activitats 

esportives, socioculturals, participació en les tasques habituals de l’espai rural, etc. 

b) Activitats turístiques. 

Són el conjunt d’operacions que, de manera directa o indirecta, es relacionen 

amb el turisme o poden influir sobre ell. Es tracta de qualsevol acció desenvolupada 

pels agents turístics i pels propis turistes, amb l’objectiu de satisfer unes 

motivacions o necessitats,  i també realitzar les accions necessàries. 

Les activitats turístiques en el medi rural es caracteritzen per ser respectuoses 

amb el medi ambient, natural i social, i per estar basades en els recursos naturals i 

culturals de la zona. 

En relació als recursos en què es basen cadascuna de les activitats o el medi en 

el qual es desenvolupen, les podem classificar en activitats de terra (cicloturisme, 

caça, senderisme, trekking, escalada, rafting, rutes a cavall, etc.), activitats d’aigua 

(bany,  natació, pesca, vela windsurf, submarinisme, piragüisme, etc.), activitats 

d’aire (parapent, ala delta, etc), i altres activitats basades en valors naturals (rutes 

ecològiques, aules en la naturalesa, etc.) i en la cultura i els costums (rutes 

històrico-artístiques, rutes d’arquitectura popular, rutes gastronòmiques, etc.). 

 

c) Allotjament131 

És l’alberg o estada per a persones, en un establiment, mitjançant preu, 

realitzat de manera professional o habitual, amb o sense prestació de serveis de 

caràcter complementari.   

Per a un allotjament en el medi rural és important tenir en compte la seva 

ubicació, la integració a l’entorn, el tipus de construcció tradicional i arquitectura 

pròpia de la zona, el disseny interior, la funcionalitat, els accessos, el tipus de 

servei ofert (només allotjament, allotjament més pensió alimentària - allotjament i 

berenar, mitja pensió o pensió completa132-), la restauració, i les activitats 

complementàries (esportives, culturals, ...). 

                                                
130 GRECIET PAREDES, P. i altres (1994): Turismo Rural, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Madrid. 
131 Els allotjaments poden ser de dos tipus: hotelers (hotels, aparthotels, motels, pensions, fondes,...) i 
extrahotelers (apartaments turístics, campings, bungalows, turisme en el medi rural, habitatges 
turístiques de vacances,...) 
132 Terminologia emprada en turisme: EP = European Plan = només allotjament (també anomenat Self-
catering en els hotelsapartament); BB = Bed & Breakfast (allotjament i berenar); MAD = Modified 
American Plan = mitja pensió (berenar, i dinar o sopar); AP = American Plan = Pensió completa 
(berenar i 2 menjades (dinar + sopar). 
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Hi ha una gran varietat de tipus d’allotjament en el medi rural.  Els principals 

tipus d’allotjament que trobem a Espanya són l’hostaleria rural, les cases rurals, el 

càmping rural, i altres formes com cabanyes turístiques, albergs, etc. 

 

d) Altres serveis. 

Als recursos turístics s’els hi ha d’afegir, per a completar el producte turístic 

rural, els serveis turístics. Aquests serveis poden ser bàsics, com el transport, 

l’allotjament i la restauració, o complementaris, com la informació, els servis 

sanitaris, l’animació, l’activitat esportiva, etc. 

 

S’ha de destacar l’artesania i els productes propis de la regió (mel, embotits, 

vins, etc.) i la restauració (integrada en l’allotjament o independent d’aquest) amb 

la utilització de productes de la terra, factors que donaran un valor afegit a l’oferta 

turística de la  zona. 

 

FIGURA 6. Components de l’oferta turística 

 

                               
 

En definitiva, l’oferta de turisme rural respon al model que es presenta a 

continuació133: 
 

FIGURA 7. Oferta de turisme rural 

 

        

                                                
133 GRECIET PAREDES, P. i altres (1994): Turismo Rural, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Madrid. 

 
Productes turístics 

 

Recursos turístics 
Recursos naturals i culturals, ... 
  + 
Serveis i infraestructures bàsiques i 
complementàries 
Allotjaments, restaurants, activitats 
complementàries, etc. 
 

 
Estratègies de comercialització 

 
 
Accions de publicitat i promoció, canals 
de venda dels productes, establiment de 
preus, etc. 
 

 
Recursos 

+ 
Serveis 

= 
Productes turístics 

+ 
Preu, distribució i promoció 

= 
Ofertes turístiques 

 



 ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING DEL TURISME RURAL A LES ILLES BALEARS        CAPÍTOL VII 

 

 
   - 167 - 

 
 

     A partir d’aquest model,  a l’hora de definir l’oferta de turisme rural s’ha de tenir 

en compte els recursos que té l’entorn (recursos naturals, patrimoni històrico-

artístic, manifestacions culturals, folklore, gastronomia, etc.) i especificar quins 

d’aquests recursos tenen major interès pels turistes. 

 

 

1.2 Característiques del producte o servei134 

Des del punt de vista del màrqueting, el producte o servei és la primera i més 

important de les variables del màrqueting-mix. Si una empresa no té el producte 

adequat per a estimular la demanda, no pot portar a terme de forma efectiva cap 

acció comercial. Es pot dir que el producte és el punt de partida de l'estratègia de 

màrqueting135.  

Des del punt de vista comercial, producte designa qualsevol bé o servei, o la 

combinació d'ambdós, que posseeixen un conjunt d'atributs físics i psicològics que 

el consumidor considera que poden satisfer els seus desitjos o necessitats.  

En turisme, no es venen realment productes en el sentit estrictament industrial 

del terme, sinó que es venen experiències. El producte turístic és, en conseqüència, 

una relació d’experiències que es manifesten en forma de serveis rebuts. Hi ha 

tantes percepcions del producte turístic com motivacions hi ha per adquirir-lo. Així, 

per exemple, un turista pot voler comprar l’oportunitat d’acudir a una platja per a 

descansar, combatre l’stress i tenir un bon bronzejat. Un altre turista vol relaxar-

se, gaudir de la naturalesa i practicar senderisme. En cap dels dos casos els turistes 

cerquen productes tangibles i bescanviables, sinó somnis, experiències, activitats,... 

A més a més dels productes tangibles o bàsics (edificis, equipaments, 

instal·lacions,...), en trobem d’altres que fan que augmenti el valor del producte 

(producte augmentat o potenciat) com són: l’amabilitat del personal, la qualitat 

dels serveis, l’atenció personalitzada, la correcta gestió dels temps d’espera, etc.  

Per a encertar en els serveis oferts es vital concentrar-se en el client: la seva 

satisfacció i posterior fidelització, de forma que s’incrementa el valor percebut.  

Es tracta, en definitiva,  d’aplicar la regla d’or comercial:    

                   

                                                
134 Els serveis turístics presenten una sèrie de peculiaritats específiques, que si bé poden donar-se en 
altres tipus de serveis, es manifesten amb molta més intesitat en el cas dels serveis turístics. Entre 
aquestes característiques específiques es troben: la intangibilitat, la inseparabilitat, la variabilitat, la 
caducitat, l’estacionalitat i fluctuacions de la demanda, la interdependència, els elevats costos fixos en 
comparació amb els variables, ... 
135 No s’ha d’oblidar que el producte-servei no constitueix la finalitat, sino el mitjà per a assolir el fi: la 
satisfacció d’una determinada necessitat del consumidor. 

ATREURE VENDRE SATISFER  RETENIR 
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    La interrelació en la cadena de serveis és essencial per a l’adequat funcionament 

del conjunt. Una fallada en una de les baules de la cadena pot afectar al bloc.  

Seguint a SERRA (2002), les decisions sobre el producte o servei inclouen, entre 

d’altres el disseny i posada en pràctica d’accions i polítiques relatives a: 

a) La cartera de productes. Es tracta de determinar el conjunt de productes i 

serveis que l’empresa pensa oferir al mercat. Implica, per tant, prendre 

decisions relatives al nombre de productes-serveis, el seu grau d’homogeneïtat, 

complementarietat, etc. 

b) La diferenciació del producte i el seu posicionament estratègic en el mercat. 

La diferenciació consisteix en determinar les característiques que distingeixen 

una determinada oferta comercial i contribueixen a que sigui percebuda com a 

distinta pels demés. Existeixen innumerables formes de diferenciar un producte: 

pel seus atributs, disseny, qualitat, imatge, serveis complementaris, etc. Siguin 

quins siguin els elements sobre els quals es basi la diferenciació, es vol ressaltar 

que aquesta constitueix un aspecte de suma importància, si no es diferència, es 

veuen abocats a una competència basada exclusivament en el preu. 

L’empesa, per altra banda, ha de conèixer quina és la percepció que els 

consumidors tenen del seu o seus productes. Això li permet establir, entre 

d’altres coses, quina és la posició actual del seu producte amb respecte als de la 

competència o amb respecte d’una sèrie d’atributs. Una correcta diferenciació i 

posicionament constituirà una avantatge competitiva per a l’empresa. 

c) Marques. La marca permet identificar als productes i, a la vegada, 

diferenciar-los dels seus competidors. Poden ser poderosos instruments per 

crear imatge positiva del producte i de l’empresa. 

d) Cicle de vida del producte. La resposta del mercat als estímuls de màrqueting 

varia en cada fase del cicle de vida del producte, i convé, per tant, conèixer la 

fase en la qual es troba, per dissenyar-ne l’estratègia més adient. 

e) Modificació i eliminació de productes actuals. En funció del cicle de vida, dels 

canvis de l’entorn, dels gusts i preferències dels consumidors, ... 

f) Planificació de nous productes. L’empresa ha d’actualitzar sistemàticament els 

seus productes per adaptar-se als cada cop més ràpids canvis de l’entorn. 

 

Dintre de les activitats de turisme rural, la gestió dels allotjaments constitueix la 

principal font de renda. No obstant això, “avui en dia, el simple allotjament és una 

cosa que les clients donen per suposat, de forma que aquest no constitueix una 

garantia d’èxit en el mercat. La clau resideix ara, entra d’altres coses, en dispensar 

un tracte cordial, amable i personalitzat als turistes, en disposar d’uns bons 

accessos a l’establiment o en comptar amb una decoració acollidora. En definitiva, 
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s’ha d’oferir un servei excel·lent al turista, i l’organització que així ho faci assolirà 

reforçar la lleialtat dels clients actuals i augmentar les possibilitats de captació 

d’altres nous” (RUIZ, VÁZQUEZ i DÍAZ, 1995)136. Per tant, la qualitat genera 

avantatges competitius: fidelitza clients, millora la rendibilitat i redueix l’impacte 

social.  

Els avantatges que, a priori, presenta el turisme rural són: la possibilitat de 

desenvolupar activitats a l’aire lliure, l’escassa contaminació, la reduïda 

massificació, el contacte amb la naturalesa, la possibilitat de practicar noves 

activitats culturals i esportives, i la participació de manifestacions gastronòmiques.  

  

1.3 Tipus d’allotjament. 

 

Abans de l’any 1991, tot i que hi havia alguns establiments rurals a les Illes 

Balears  - com per exemple la Casa roja (Llubí), Es pla nou (Felanitx) o Can cap de 

bou (Pollença) -, no existia encara regulació específica per a les activitats 

turístiques en el medi rural. 

El turisme en el medi rural és una activitat recent i poc coneguda en aquesta 

Comunitat, que sorgeix tant per les noves demandes del mercat turístic, com per a 

coadjuvar a la conservació de construccions i edificacions senyorials, en el  camp.  

En l’ordre merament turístic resulta evident que, entre les més importants 

motivacions per les quals els turistes elegeixen les illes, es troba, a més de l’oci, la 

recerca d’un entorn natural, en el seu més autèntic ambient, i les tradicions i 

costums. 

Llevat de comptats casos, és extremadament difícil que la renda extreta d’una 

explotació exclusivament agrària pugui equiparar-se a la renda mitjana regional. 

Una de les vies per millorar el desenvolupament de les zones rurals de Balears és la 

diversificació de les fonts de renda de les explotacions agràries mitjançant activitats 

turístiques, artesanals o de gestió del medi natural que puguin significar un 

complement a la renda agrària pròpiament dita. 

D’altra banda, es veu en perill la conservació de construccions i edificacions 

senyorials de certa entitat i prestància en les zones rurals de les Illes Balears, a 

l’haver perdut el caràcter de centre rector d’una explotació agrària que tingueren en 

el passat. Ha de contemplar-se, doncs, que aquestes edificacions puguin tenir un ús 

turístic que aporti els ingressos precisos per al seu manteniment en el futur. 

Es tracta en gran part, d’habitatges del s. XIX, o fins i tot més antics. Situats en 

un entorn privilegiat envoltats d’arbres fruiters que els protegeixen al nord, i amb 

                                                
136 RUÍZ VEGA, A.V.; VÁZQUEZ CASIELLES, R. i DÍAZ MARTÍN, A.M. (1995), “La calidad percibida del 
servicio en establecimeintos hoteleros de turismo rural”,  Papeles de turismo, núm. 19, pp.19-33. 
 



 ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING DEL TURISME RURAL A LES ILLES BALEARS        CAPÍTOL VII 

 

 
   - 170 - 

 
 

terrasses que són autèntics miradors amb impressionants vistes a singulars 

paisatges. La majoria d’aquestes cases han estat rehabilitades acuradament de 

forma tradicional, emprant materials de la zona, i s’ha respectat la construcció 

original. 

A l’exterior de la casa s’han de destacar els porxos, les terrasses equipades amb 

mobles de jardí, la barbacoa, el forn de fang, la piscina i el solàrium. Tot això fa 

que la casa i el seu entorn sigui un espai per a gaudir confortablement de la 

naturalesa i d’una gran tranquil·litat. 

La façana principal s’encara,  ben bé sempre, al migjorn, tot i que segons les 

circumstàncies orogràfiques aquesta orientació teòrica al sud es pot veure 

modificada desviant-se bé devers llevant, be devers ponent –per aprofitar millor les 

hores de sol i donar l’esquena als vents més freds del nord -. 

Els materials emprats per a la construcció que feia servir el pagès eren els que 

trobava amb relativa abundor al medi: pedra, argila, marés, fusta, etc. Els seus 

murs fan al voltant de 60 cm de gruix si són de pedra o pedra i fang (o morter), no 

obstant això, també es troben els murs de marés. I a l’interior –i també als porxos- 

són de destacar les bigues vistes recuperades amb llenyam de la zona. 

 

 MALLORCA 

Les cases són el conjunt arquitectònic que reuneix diverses dependències: per 

una part, les cases dels senyors i per l’altra, la casa de l’amo o majoral (els 

pagesos); a més de tot un conjunt de sales i d’espais dedicats a las feines 

pròpies de la vida de pagès com  ara la tafona, el celler, les pallisses, els 

porxos, el molí i altres que depenien de l’estructura i del model d’explotació 

del que s’anomena la possessió. Destaquen també els clastres, els patis, i la 

capella, entre d’altres elements. 

A l’illa de Mallorca, el terme possessió fa referència a una considerable 

extensió de terreny, de conreu o pastura, que depèn d’un petit nucli 

d’edificacions anomenades les cases i que sol ésser propietat d’una família. 

Equival a allò que a Menorca anomenen lloc, a Catalunya massia o Andalusia 

cortijo. 

Les construccions s’organitzen en bucs de parets mestres - de pedres 

encaixades amb morter de calç i terra o grava- en general d’un o dos 

aiguavessos - Les cobertes, són d’una o dues vessants cap a les façanes o 

costats llargs. També és important l’ús del marés com a material de 

construcció per parets i envàs. 
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Les edificacions tenen entre una i tres plantes, i també poden comptar amb 

semisoterranis on hi sol haver els cellers. L’embigat sol ser vist i de llenyam 

de nord, i les cobertes són, en general, de teula àrab. 

L’aspecte exterior de les cases de possessió és quasi sempre de gran 

sobrietat, i s’hi flaira ‘l’Amor Vacui’ (la tendència a les grans superfícies sense 

obertures ni decoració de cap casta).  

 

 MENORCA 

Les cobertes solen ser a dues aigües, als costats de l’entrada o cobertes oest-

est, amb teula àrab i amb desaigües -. Les cases tenen normalment planta 

baixa amb un pis, o dos, però també hi ha cases amb torre. Normalment les 

escales són interiors –les exteriors són poc emprades -. L’arquitectura és de 

més qualitat que l’eivissenca i menys que la mallorquina, i mostra influències 

catalanes i també de l’estil colonial anglès. 

Són de destacar les tanques en paret de pedra en sec de 6 pams d’alt (com 

les de Mallorca), les cisternes i les porxades. 

 

 EIVISSA 

L’habitatge tradicional donava resposta a les necessitats immediates d’una 

família. Es tractava d’arquitectura petita. La planta típica d’una edificació 

pagesa estava formada per un porxo, cuina, i estances adossades, corral i 

pallissa. Si s’incrementaven les necessitats, s’afegien (aferraven) altres 

estances.  

S’hi trobem cases altes i baixes, però molt poques de dues plantes, tan sols 

algunes amb torres de defensa.  

Un dels trets definidors de l’arquitectura eivissenca és la coberta plana o 

horitzontal, amb terrat (com els seu nom indica de terra –argila-), amb 

estances adossades o afegides, de tipus quadrat, blanques, i d’arquitectura 

senzilla. 

Solen ser establiments en planta baixa, o com  a molt amb planta pis primer.  

Les bigues són de savina o d’eucaliptus, però també, encara que en menor 

quantitat,  de pi.  

 

El turisme rural pot arribar a ser una alternativa igualment eficaç per complir els 

objectius que qualsevol desenvolupament regional comporta, procurant corregir el 

progressiu despoblament i desactivació dels nuclis i zones de l’interior, a la vegada 
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que contribuir a una més òptima distribució de les rendes entre les zones litorals, 

eminentment turístiques i les de l’interior de les illes, preferentment agrícoles. 

Les afirmacions anteriors són coincidents amb la Decisió de la Comissió de les 

Comunitats Europees (90/582/CEE) de 6 de juny de 1990 relativa a l’establiment 

del marc comunitari en les zones de l’objectiu 5b de les regions espanyoles. Per tot 

això , era necessari no tan sols regular aquest tipus d’activitats, sinó també establir 

les vies legals per accedir a les ajudes permissibles per la normativa de la CEE i 

l’Estat espanyol. 

La regulació dels serveis turístics prestats en el medi rural, de la comunitat 

balear, s’inicia l’any 1991. Actualment els establiments de turisme rural compten 

amb les següents característiques i especificacions bàsiques determinades per 

l’administració turística balear137:  

 

HOTEL RURAL 

 Establiments amb alt confort en construcció, instal·lacions, mobiliari i 

decoració. Instal·lats a edificis amb antiguitat superior a 1940, en els quals 

no s’hagin realitzat obres que hagin augmentat el volum construït o que 

hagin alterat la seva tipologia arquitectònica. Ubicats en terrenys no 

urbanitzables i en parcel·la mínima de 50.000 m2 afecta a l’activitat.  

 Amb una capacitat màxima de 25 unitats d’allotjament i 50 places 

 

AGROTURISME 

 Establiments instal·lats a edificis amb antiguitat superior a 1960, en els 

quals no s’hagin realitzat obres que hagin augmentat el volum construït o 

que hagin alterat la seva tipologia arquitectònica. Ubicats en terrenys no 

urbanitzables i en finca d’explotació agrícola, ramadera o forestal en 

parcel·la mínima de 25.000 m2 afecta a l’activitat.  

 Amb una capacitat màxima de 12 unitats d’allotjament i 24 places 

 

TURISME D’INTERIOR 

 Establiments amb bones condicions de confort i qualitat d’acabaments, 

instal·lacions, mobiliari i decoració. Instal·lats a edificis de tipologia 

tradicional de l’entorn urbà amb antiguitat superior a 1940, en els quals no 

s’hagin realitzat obres que hagin augmentat el volum construït o que hagin 

alterat la seva tipologia arquitectònica. Ubicats en cascs antics de nuclis 

urbans. 

 Amb una capacitat màxima de 8 unitats d’allotjament i 16 places.  
                                                
137 El Decret 62/1995, de 2 de juny, l’Ordre del conseller de Turisme de 13.10.95 i la Llei 2/1999, de 24 
de març, de les Illes Balears. 
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L’oferta d’establiments d’allotjament de turisme en el medi rural de les Illes 

Balears es distribueix en els tres diferents tipus d’allotjaments regulats: hotel rural, 

agroturisme i turisme d’interior. Però a diferència de la resta de comunitats 

autònomes espanyoles, dins la tipologia d’allotjaments de turisme rural no 

s’inclouen els habitatges turístics de vacances, que poden estar ubicats en sol urbà 

i també dins sol rústic – establiments similars a les ‘casas rurales’ de la Península - 

La ubicació –sol urbà o rústic - dels habitatges turístics de vacances més antics - 

anomenats col·loquialment VTV’s (Viviendas Turísticas de Vacaciones) - no es troba 

informatitzada en els arxius de la Conselleria de Turisme. És per això que 

determinar amb exactitud quins es troben situats en sol urbà i quins en sol rústic és 

impossible, atès que no hi figura distinció. No obstant això és considera que al 

voltant del 80% de les antigues es troben en sòl rústic, i el 90% de les noves 

també. Atès que les noves es troben informatitzades, podem saber que en data 

08.03.06 n’hi ha 519, però s’estima que n’hi pot haver, en total, entre 600 i 900 

situades en sòl rústic. Afegir, a més a més, que tampoc s’inclou dins dels 

establiments de turisme en el medi rural, la  figura regulada en la Llei 2/2005, de 

22 de març, de comercializació d’estades turístiques a habitatges – conegudes com 

ETVs (Estancias Turísticas en Viviendas)-. 

 

A continuació, en aquest apartat, es mostren els resultats de l’anàlisi dels 

establiments per les seves característiques de l’allotjament i per les estratègies de 

màrqueting seguides. Es tracta de definir les tipologies d’establiments de turisme 

rural a les Balears, en funció d’una sèrie de variables, així com en funció d’una sèrie 

d’atributs. 

 

TAULA 15.  Equipament dels establiments estudiats. 

 

Codi Grup Nom Illa Equipament de l’establiment 

1 AG SES ROTES VELLES MALLORCA 1,2,3,4,5,6,7,10,11,15 
2 AG MAXELLA MALLORCA 1,2,3,4,5,6,10,11,16 
6 AG BINIBONA PARC NAT. MALLORCA 1,2,3,4,5,6,9,11,12,13,14,15 
7 AG ELS AUBELLONS MALLORCA 1,2,3,4,5,6,9,10,11,15 
10 AG CAN CANALS MALLORCA 1,2,3,4,5,6,9,11,12,15 
12 AG SON JOSEP DE BAIX MALLORCA 2,4,8,11 
13 AG FINCA S'OLIVAR MALLORCA 1,2,6,7,8,10,11 
15 AG CAN COSMET MALLORCA 1,2,3,4,5,6,9,11 
19 AG MIRABÓ MALLORCA 1,2,4,5,10,11 
20 AG SON BURGUET MALLORCA 1,2,5,6,8,10,11,16 
21 AG SON PONT MALLORCA 1,2,4,5,6,10 
24 AG ES MAIOLET MALLORCA 1,2,4,5,11,14 
25 AG NA MARTINA MALLORCA 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,15 
26 AG CAS SANT MALLORCA 1,2,4,5,6,10,11,14 
27 AG SON SIURANA MALLORCA 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 
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29 AG PETIT STA. EULÀLIA MALLORCA 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 
32 AG ES FIGUERAL MALLORCA 1,2,3,4,5,6,8,10,11 
33 AG SA PEDRISSA MALLORCA 1,2,3,4,5,6,9,11,15 
34 AG ES TORRENT MALLORCA 1,2,3,4,5,10,11,15 
36 AG SA ROTA MALLORCA 1,2,4,5,8,10,11 
37 AG PH CASES DE PULA MALLORCA 1,2,4,5,9,10,11,12,15 
38 AG SA CARROTJA MALLORCA 1,2,4,5,6,9,10,11,15 
39 AG FINCA SA CANOVA MALLORCA 1,2,4,5,6,10,11,13,14 
62 AG SON PALOU MALLORCA 1,2,3,4,5,6,9,10,11,13,14,15 
63 AG SON GENER MALLORCA 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,15 
68 AG BINICOMPRAT MALLORCA 1,2,5,6,7,8,9,10,11 
69 AG CAS CURIAL MALLORCA 1,2,34,5,6,8,9,10,11,15 
70 AG MONNABER VELL MALLORCA 1,2,4,5,6,9,10,11,15 
72 AG CAS XORC MALLORCA 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,15 
73 AG CA NAÍ MALLORCA 1,2,3,4,5,6,9,10,11,15 
8 AG ES CASTELL MALLORCA 1,2,3,4,5,6,10,11,15 
35 AG NA SETCENTES MALLORCA 1,2,3,4,5,11 
16 AG SA CASA ROTJA MALLORCA 1,2,8,10,11 
18 AG SON LLADÓ MALLORCA 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 
4 HR MIGJORN MALLORCA 1,2,3,4,5,6,8,9,11,15 
11 HR SON MAS MALLORCA 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,15 
14 HR SA BASSA ROTJA MALLORCA 1,2,3,4,5,6,9,11,12,13,14,15 
23 HR ROTANA MALLORCA 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16 
28 HR CASAL STA. EULÀLIA MALLORCA 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15 
30 HR CAN SIMONETA MALLORCA 1,2,3,4,5,6,9,10,11,15 
31 HR CASA DEL VIRREY MALLORCA 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,15 
67 HR SON NET MALLORCA 1,2,3,4,5,6,9,10,11,13,15,16 
65 TI CAN BUSQUETS MALLORCA 1,2,5,10 
66 TI SANT JAUME MALLORCA 1,2,3,4,5,8,10 
71 TI CA S'HEREU MALLORCA 1,2,6,7,10 
3 TI CAN SIMÓ MALLORCA 1,2,3,4,5,9,11,12,13,15,16 
5 TI ES FERRER NOU MALLORCA 1,2,3,4,5,6,7,9 
9 TI CAN FURIÓS MALLORCA 1,2,3,4,5,6,9,11,15 
17 TI SON FOGUERÓ MALLORCA 1,2,3,4,5,6,9,11,15 
22 TI CASA GIRASOL MALLORCA 1,2,3,5,6,10,11,15 
64 TI CAS COMTE MALLORCA 1,2,3,4,5,9,12 
     

42 AG ALCAUFAR VELL MENORCA 1,2,3,4,5,9,11,15 
46 AG BINISSAFULLET VELL MENORCA 1,2,3,4,5,6,10 
47 AG ST. JOAN BINISSAIDA MENORCA 1,2,4,5,6,9,10,11,15,16 
48 AG LLUMESANES GRAN MENORCA 7,10,11,16 
49 AG TALATÍ DE DALT MENORCA 5,7,10,11 
50 AG SON TRIAY MENORCA 1,2,4,5,7,8,9,10,11 
51 AG BINIATRAM MENORCA 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 
40 HR BINIARROCA MENORCA 1,2,3,4,5,6,9,11,15 
44 HR SON GRANOT MENORCA 1,2,3,4,5,6,9,10,11,15 
45 HR MORVEDRÀ NOU MENORCA 1,2,3,4,5,9,11,15 
41 TI CASA ALBERTÍ MENORCA 1,2,4,6,10 
43 TI SOM TRETZE MENORCA 1,2,3,4,5,6,10,11 
     

52 AG ATZARÓ EIVISSA 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15 
53 AG CAS GASÍ EIVISSA 1,2,4,5,6,9,10,11,12,13,15 
54 AG CAN PUJOLET EIVISSA 1,2,4,5,6,8,9,10,11,15 
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55 AG CAN LLUC EIVISSA 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,15 
57 AG CAN CURREU EIVISSA 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16 
59 AG CAN GALL EIVISSA 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,15 
60 AG CAN PARRAMATA EIVISSA 2,4,5,6,9,11,16 
61 AG CAN PLANELLS EIVISSA 1,2,3,4,5,6,9,11 
56 HR VILLA CAN MARIES EIVISSA 1,2,3,4,5,6,8,9,11,15 
58 HR ES CUCONS EIVISSA 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,14,15 

 

  On: 

1 =  Calefacció en zones comunes 
2 =  Calefacció en allotjaments  
3 =  Aire condicionat (fred) en zones comunes 
4 =  Aire condicionat (fred) en allotjaments 
5 =  Televisió en allotjaments 
6 =  Accés a internet 
7 =  Cuina equipada comuna per als clients 
8 =  Cuina equipada en allotjaments 
9 =  Telèfon en els allotjaments 
10 = Xemeneia 
11 = Piscina 
12 = Zona d’SPA138 (sauna, jacuzzi, ...) 
13 = Gimnàs 
14 = Zones esportives  
15 = Restaurant 
16 = Altres 

 
 

TAULA 16.  Equipament dels establiments, en percentatges. 
 

                                                
138 SPA prové del llatí salus per aquam -salut per l’aigua-. 

Equipaments de l’establiment 
(respostes múltiples) 

Freqüència % s/ total % s/ 
mostra 

1. Calefacció en zones comunes 69 10,39 94,52 
2. Calefacció en allotjaments  71 10,69 97,26 
3. Aire condicionat (fred) en zones comunes 47 7,08 64,38 
4. Aire condicionat (fred) en allotjaments 63 9,49 86,30 
5. Televisió en allotjaments 67 10,09 91,78 
6. Accés a internet 56 8,43 76,71 
7. Cuina equipada comuna per als clients 15 2,26 20,55 
8. Cuina equipada en allotjaments 17 2,56 23,29 
9. Telèfon en els allotjaments 46 6,93 63,01 
10. Xemeneia 53 7,98 72,60 
11. Piscina 65 9,79 89,04 
12. Zona d’SPA (sauna, jacuzzi, ...) 17 2,56 23,29 
13. Gimnàs 14 2,11 19,18 
14. Zones esportives  13 1,96 17,81 
15. Restaurant 41 6,17 56,16 
16. Altres 10 1,51 13,70 

Total freqüències 664 100,00 909,59 
Total mostra 73   
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És de destacar que aproximadament el 95% dels establiments disposin de 

calefacció (tant a les zones comunes com a les unitats d’allotjament), es a dir, 

malgrat la majoria romanen tancats a l’hivern, es troben preparats per al fred. 

També és significatiu que devers un 90% dels establiments disposin de televisió i 

aire condicionat en els allotjaments, i de piscina. Dins d’altres es troben una gran 

varietat d’equipaments o serveis en els allotjaments, com són banyera amb 

hidromassatge, plat de dutxa i banyera (per separat), TV via satèl·lit, reproductor 

de DVDs amb pel·lícules, biblioteca, etc. 

     A l’enquesta realitzada s’observa que hi ha 20 establiments, el que suposa un 

30,3% dels establiments, que disposen de restaurant per al públic en general, i 

d’aquests, 13 (un 55,6% dels establiments amb restaurant) realitzen 

esdeveniments com banquets, bodes, comunions,... I la capacitat va des de 24 

places fins a 350, amb una mitjana de 90. A més a més, es comprova també que 2 

d’ells, realitzen aquests esdeveniments sense tenir un restaurant obert139. 
 

TAULA 17.  Oferta d’activitats complementàries per als clients de turisme rural 

 

MALLORCA 

Activitats d’oci ofertades 
Grup Nom de 

l’establiment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

AG SON PONT 1 2 2  1   2  1   1 

AG SES ROTES VELLES 2 2  1 2 2 2   1    

AG SON LLADÓ 1 2 2  2 2 2 2 2 1  2 1 

AG NA SETZENTES 2    1 2 2       

AG SA CASA ROTJA 2    2 1    1    

AG SON FOGUERÓ 1 2   1 1 1       

AG PETIT STA EULÀLIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2     

AG SON GENER 2 2 1 2 2 2 2 2 2     

AG SON SIURANA 2 2 1  2 2 2       

AG MAXELLA 2 1 2 1 2     1   1 

AG MIRABÓ 2 2   2 2 2 2      

AG ES MAYOLET 1 2 2 2 2 1 2      1 

AG ES FIGUERAL 2 2 1 1   2   1    

AG NA MARTINA 1 1 2 1 2  2   1    

AG SA PEDRISSA 2 2  1 1 2 2     2  

AG ES CASTELL  2 2 2 1 1 2 2     2  

AG BINIBONA PARC 
NAT. 

2 2  1 1 2    1 1   

AG ELS AUBELLONS 2 2  1 1 2    1 1   

AG ES TORRENT 1 2 2 2 2 2 2       

AG SON JOSEP DE BAIX 2    2         

AG FINCA S’OLIVAR              

AG CAN CANALS 2    2 2 2       

AG CAN COSMET 1 2            

AG SON BURGUET             1 

                                                
139 Teóricament realitzen Altres ofertes complementàries en el medi rural, sota la especialitat de 
catering. S’entén per altres ofertes turtístiques complementàries els serveis turísitcs o de caràcter 
general que es considerin atracció turísitca per a l’esblarjo, i l’entreteniment i la manutenció (art. 2.4 del 
Decret 62/1995). 
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AG CAS SANT 2  2 2 2 2 2   1    

AG SA ROTA 2             

AG PH.CASES DE PULA 2 2           1 

AG SA CARROTJA 1 2  1 2 2 2     2  

AG FINCA SA CANOVA 1 1   1 1 2 2  1  2  

AG SON PALOU 1 2   1 2    1 1   

AG CAS XORC 2    2        1 

AG BINICOMPRAT 1 1  1 1 2 2 2  1    

AG CAS CURIAL 2 2 2 2 2  2 2 2     

AG MONNABER VELL 1 2  1 2 2 2       

HR SON MAS  1 2     2       

HR CASA DEL VIRREY 2 2 2 2 2 2 2 2      

HR CASAL  STA. 
EULÀLIA 

2 2 2 2 2 2 2 2 2     

HR ROTANA 1 2 2 1 1 1     1 2 1 

HR MIGJORN 2 2  1 2  2       

HR CAN SIMONETA 1  2 1 2 2 2      1 

HR SA BASSA ROTJA 1 2 3 1 2 1 2 2 2  2 2  

HR SON NET 1 2   2 2 2       

HR  CA N’AÍ 2 2 2 1 2 2 2       

TI CAS COMTE 2 2  2 2 2 2 2   2 2 2 

TI CASA GIRASOL 1 2  2 1        1 

TI CAN SIMÓ 2 2    2 2       

TI CAN FURIÓS 2 2 2 2 2 2 2 2    2  

TI CAS FERRER NOU 2 2  1 2 2 2 2 2   2 2 

TI SANT JAUME 2    2 2 2       

TI CAN BUSQUETS              

TI CA S’HEREU    1          

 
 

MENORCA 

Activitats d’oci ofertades 
Grup Nom de 

l’establiment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

AG ALCAUFAR VELL 1  2 1 1 2 2       

AG SON TRIAY NOU    1 1 2 2 2 2     

AG BINIATRAM 2 2  1 1 2 2       

AG LLUMAÇANES GRAN             1 

AG BINISSAFULLET VELL 2 2 1 1 2 2 2       

AG  TALATÍ DE DALT     1         

AG ST. J. BINISSAIDA 2 2   1 2 2 2     2 

HR MORVEDRÁ NOU 2 2   2 2 2       

HR BINIARROCA 2 2  2 2 2 2       

HR SON GRANOT 2 2  2 2 2        

TI SOM TRETZE 2 2 2   2 2       

TI CASA ALBERTÍ 2 2  1 2 2  2      

 
 

EIVISSA 

Activitats d’oci ofertades 
Grup Nom de 

l’establiment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

AG ATZARÓ 2 2   2 2 2   1    

AG CAN PUJOLET 2 2    2 2       

AG CAN PLANELLS 1 2 2  2 2 2 2  1    

AG CAS GASÍ 2 2 2 1 2 2 2 2    2  
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AG CAN GALL 1 2 2 1 2 2 2 2  1    

AG CAN PARRAMATA 2 2  1 2 2    1  2 1 

AG CAN CURREU 2 1 2 1 2 2 2       

AG CAN LLUC 1 2  1   2       

HR VILLA CAN MARIES 2 2   2 2 2     2  

HR ES CUCONS 1 2  1 2 2 2 2 2   2  

On:   

1  = En el propi establiment 

  2  = Empreses (externes) d’activitats d’oci 

 □ =  No s’oferten 

I activitats: 

 1  = Lloguer de bicicletes 
 2  = Excursions a cavall 
 3  = Activitats relacionades amb l’artesania 
 4  = Degustació de productes típics 
 5  = Excursions 
 6  = Pràctica d’esports diversos 
 7  = Activitats aquàtiques (submarinisme, vela, surf,...) 
 8  = Esports de risc (escalada, parapent,...) 
 9  = Rutes en 4 x 4. 
 10= Pràctiques de feines agrícoles. 
 11= Caça 
 12= Pesca 
 13= Altres 
 

Dins del grup d’altres destacar 3 establiments que fan senderisme, 1 visites al 

patrimoni històric, 2 fan cursos de cuina, 1 curs d’espanyol, 2 serveis de 

massatges, 3 excursions per la finca, 1 fabricació de formatges, i 3 golf. I com a 

particularitats, afegir que un establiment fa cetreria i cria d’aus rapaces, i també 

teràpies relaxants com ioga i shiatsu, i un altre ofereix servei de babysitter. 

 

TAULA 18.  Percentatge d’activitats complementàries ofertes per als clients de turisme rural 
 

Oferta d’activitats complementàries 
(respostes múltiples) 

En el propi 
establiment 

Empreses 
d’activitats 

d’oci 

No 
s’oferten 

1. Lloguer de bicicletes 34,25 57,35 8,22 
2. Excursions a cavall 6,85 69,86 23,29 
3. Activitats relacionades amb l’artesania 5,48 30,14 64,38 
4. Degustació de productes típics 39,43 19,10 41,47 
5. Excursions 26,40 55,42 18,18 
6. Pràctica d’esports diversos 9,59 64,38 26,03 
7. Activitats aquàtiques (surf, vela, ...) 1,37 71,23 27,40 
8. Esports de risc (escalada, parapet,...) 0,00 26,35 73,05 
9. Rutes en 4 x 4 1,37 10,96 87,67 
10. Pràctica de feines agrícoles 19,18 0,00 80,82 
11. Caça 4,11 2,74 93,15 
12. Pesca 0,00 17,81 82,19 
13. Altres activitats 10,96 5,48 83,56 
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La taula anterior mostra que les activitats que més ofereix el propi establiment, 

als turistes, són degustació de productes típics, lloguer de bicicletes i excursions. En 

quan a activitats complementàries contractades amb empreses d’activitats d’oci, 

destacar, per ordre d’importància: activitats aquàtiques (surf, vela, 

submarinisme,...), excursions a cavall (equitació), pràctica d’esports diversos, 

excursions programades, i lloguer (extern) de bicicletes. L’apartat altres activitats 

el conforma –com ja s’ha esmentat abans -: visitar la finca i conèixer els animals, 

massatges, realització de cursets, golf, etc.  
 
 

TAULA 19 – Tipus de règim d’allotjament ofert per l’establiment. 

 

Es comprova que molt pocs establiments, a diferència de dades de la Península, 

lloguen la casa completa, així com també molt pocs només ofereixen allotjament 

sense desdejuni (i és estrany que n’hi hagi algun atès que la regulació turística 

balear vigent estableix que en els AGs i TIs és  obligatori oferir allotjament + 

desdejuni, i en els HRs allotjament + mitja pensió). Allotjament i desdejuni és el 

règim més usual, seguit per un 86,30% dels establiments de la mostra. 

Dins d’altres es troben: restaurant amb menjar a la carta, room-service, 

menjars típics de la zona o regió, servei de bar amb snacks, i menjars especials per 

a bebès (sopetes / farinetes) i nins.  

 

TAULA 20.  Sistemes de gestió de la qualitat implantats a l’empresa. 
 

 

            Règims d’allotjament 
(respostes múltiples) 

Freqüència % s/ 
total 

% s/ 
mostra 

Casa de lloguer complet 8 7,27 10,96 
Només allotjament compartit  2 1,82 2,74 
Allotjament i desdejuni 63 57,27 86,30 
Mitja pensió 26 23,64 35,62 
Pensió completa 5 4,55 6,85 
Altres 6 5,45 8,22 

Total freqüències 110 100,00 150,68 
Total mostra 73   

Sistemes de qualitat 
  (respostes múltiples) 

Freqüència % s/ 
total 

% s/ 
mostra 

No en té cap 58 81,69 82,86 
ISO 9001 0 0,00 0,00 
ISO 14001 0 0,00 0,00 
EMAS 0 0,00 0,00 
EFQM  0 0,00 0,00 
Q de l’ICTE 4 5,63 5,71 
Q de l’IQT 9 12,68 12,86 
Altres 0 0,00 0,00 

Total freqüències 71 100,00 101,43 
Total mostra 70   
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S’observa que aquests establiments no solen tenir implementat cap sistema de 

gestió de la qualitat, menys d’un 20% d’ells disposen d’algun model. El sistema al 

qual s’adhereixen, en major mesura, és la Q de qualitat de l’IQT, seguit de la Q de 

l’ICTE140. 
 

TAULA 21.  Sistemes d’estalvi de recursos o bones pràctiques mediambientals emprats. 
 

 

Els sistemes d’estalvi de recursos o bones pràctiques mediambientals són 

instruments per a millorar la gestió ambiental de l’establiment a través de 

l’aplicació d’una sèrie de mesures. A l’estudi es pot comprovar que la mesura més 

emprada és la recollida selectiva de residus (70,83% dels establiments), seguida de 

l’estalvi energètic (52,78%), la reducció del consum d’aigua (47,22%), i l’ús de 

detergents biodegradables (41,67%). Dins d’altres es troben la depuració o 

reutilització de l’aigua, els canvis (neteja) de tovalloles a petició dels clients, la 

fabricació i utilització de compost / compostatge en la jardineria, etc. 

Estranya que cap administració hagi establert l’exigència d’aquests sistemes, 

o pràctiques, per a una correcta gestió mediambiental –fet que denota una baixa 

consciència mediambiental per la seva part -. 

 

1.4 Distribució per illes. 

 

Les dades oficials disponibles, de la Conselleria de turisme del Govern de les 

Illes Balears i dels organismes competents en matèria de turisme dels Consells 

insulars de Menorca i d’Eivissa-Formentera141, en data 01.02.07, relatives al 

                                                
140 La marca de qualitat Q té com a denominació genérica 'Calidad Turística Española', i és administrada i 
gestionada en exlusiva per l’Instituto para la calidad turística española (ICTE). A nivell de Balears, 
l'Institut de Qualitat Turística, atorga un segell Q de qualitat similar, encara que no és tant exigent i 
només amb abast autonòmic. Tot i que els propietaris / gestors han indicat que tenien un o altre sistema 
implantat /certificat, s’ha detectat que també inclouen els que encara es troben en fase d’implantació, 
atès que moltes de vegades no en fan distinció. 
141 Posteriorment, sorgeix el Consell de Formentera arran de la separació del seu òrgan antecessor, el 
Consell Insular d'Eivissa i Formentera que disposava l'Estatut. La proposta va ser aprovada en el ple 
municipal del 15 de desembre del 2005, i inclosa en l'article 60 de l'Estatut aprovat el 13 de juny del 
2006. El Consell de Formentera és la institució d'autogovern en l'àmbit de l'illa de Formentera, que 
exerceix les funcions d'ajuntament i de consell insular. Va ser contemplat l'any 2007 arran de l'aprovació 

Sistemes d’estalvi de recursos  
(respostes múltiples) 

Freqüència % s/ 
total 

% s/ 
mostra 

No en té cap 11 5,31 15,28 
Estalvi energètic 38 18,36 52,78 
Reducció del consum d’aigua 35 16,43 47,22 
Recollida selectiva de residus 51 24,64 70,83 
Energia solar 13 6,28 18,06 
Ús de materials reciclats 22 10,63 30,56 
Detergents biodegradables 30 14,49 41,67 
Altres 8 3,86 11,11 

Total freqüències 2007 100,00 287,50 
Total mostra 72   
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nombre d’establiments i places de turisme rural, indiquen que l’oferta total és de 

244 establiments autoritzats amb 3930 places; i a 01.02.08 és de 255 establiments 

amb 4061 places. 

 

TAULA 22. Oferta de turisme rural per illes (establiments autoritzats 01.02.08) 

 

 ILLES 
BALEARS 

MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA 

TIPUS  

D’ETR 
Estab. Places Estab. Places Estab. Places Establ. places Estab. Places 

HR 32 1082 25 887 4 119 3 76 0 0 

AG 175 2360 150 2014 11 120 14 226 0 0 

TI 48 619 46 587 2 32 0 0 0 0 

TOTAL 255 4061 221 3488 17 271 17 302 0 0 

 

 
GRÀFIC 7. Distribució d’establiments autoritzats de turisme rural per Illes. 

 

                
 
 

No obstant l’anterior, hi ha un gran nombre d’establiments en tràmit o en 

procés d’autorització i que, per illes, es distribueixen com es detalla seguidament: 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
de Estatut d'Autonomia. El nou Consell es constituirà passats quaranta-cinc dies de les eleccions locals 
de dia 27 de maig de 2007. I així ho va ser el 10 de juliol de 2007. Està regulat per la Llei de Consells 
Insulars. 
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TAULA 23. Oferta d’establiments de turisme rural en tràmit per illes (01.02.08) 

 ILLES 
BALEARS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA 

TIPUS  
D’ETR Estab. Places Estab. Places Estab. Places Establ. places Estab. Places 

HR 22 1090 16 923 3 95 3 72 0 0 

AG 67 821 56 636 4 74 6 99 1 12 

TI 21 267 16 203 3 44 2 20 0 0 

TOTAL 110 2178 88 1762 10 213 11 191 1 12 

       Els motius pels quals a i Eivissa el desenvolupament d’aquests establiments és 

menor són diversos. En el cas de Menorca, hi ha estudis (TUR i GARAU, 2002) que 

indiquen “que una raó podria ser el règim de possessió de terra, que en aquesta illa 

és predominantment en règim de parceria, al contrari de Mallorca, Eivissa i 

Formentera. El reglament regulador d’aquesta activitat estableix que per 

desenvolupar l’activitat s’ha de presentar el document que acrediti la disponibilitat 

d’una determinada superfície afecta a l’activitat turística, ja sigui escriptura de 

propietat del terreny o finca destinada a l’activitat pretesa, o en el seu cas, 

contracte de lloguer amb autorització expressa per a la realització de l’activitat142. 

Així mateix, a Menorca la rendibilitat de les finques és més elevada i això pot 

generar una menor propensió a incorporar activitats paral·leles al cultiu de la terra. 

En el cas d’Eivissa, el menor desenvolupament del turisme en el medi rural es 

sol atribuir, no al règim de propietat de la terra sinó a requisits de la grandària de 

les finques, doncs la immensa majoria de les finques de les Pitiüses no compleixen 

les exigències mínimes de 50.000 m2 pels hotels rurals i de 25.000 m2 pels 

agroturismes.”143  

El turisme en el medi rural ha anat progressivament ampliant la seva oferta a 

les Illes, amb un elevat ritme de creixement des dels seus inicis i més 

concretament des que es va iniciar la seva regulació l’abril de 1991 –malgrat que 

l’època d’explosió d’aquesta activitat turística en el medi rural es va desenvolupar 

a mitjans de la dècada dels anys 90-. Si en 1991 tan sols es comptava amb 5 

establiments que ofertaven 43 places, a l’any 95 n’hi havia 55 amb 624 places, a 

l’any 2000 hi havia 125 establiments amb 1782 places, i a l’any 2005 eren 229 els 

ETR amb un total de 3592 places d’allotjament. 
 

 
                                                
142 Aquesta afirmació es considera discutible atès que sembla que l’esmentat estudi no ha tingut que 
compte que el reglament regulador afegeix, en el cas dels agroturismes, “[...] o de parceria o de 
qualsevol altre forma admesa en dret o pel costum del lloc.” (art. 21.f) de l’Ordre del Conseller de 
turisme de 13 d’octubre de 1995). 
143 El PTI d’Eivissa-Formentera ha modificat els requisits i s’han reduït aquestes exigències per a 
Formentera: s’ha baixat a 20.000 m2 per als agroturismes i 30.000 m2 pels hotels rurals. Eivissa 
continua amb 25.000 m2 de superfície mínima pels agroturismes i 50.000 m2 . pels hotels rurals. 
 



 ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING DEL TURISME RURAL A LES ILLES BALEARS        CAPÍTOL VII 

 

 
   - 183 - 

 
 

GRÀFIC 8.  Evolució dels establiments autoritzats i el nombre de places  
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 Els gràfics anteriors mostren que s’ha accelerat el ritme d’obertura 

d’establiments - i que s’ha ampliat la grandària mitjana de les explotacions 

turístiques amb el pas dels anys -. 

 

1.5 Antiguitat, grandària i obertura. 

El turisme en el medi rural es caracteritza, en general, com una oferta de 

creació recent, de mida reduïda, i de gestió generalment de tipus familiar.  

L’antiguitat mitjana dels establiments de les Balears és de 6,5 anys. A 

l’analitzar la distribució s’observa com un 21,1% dels establiments ha estat en 

funcionament menys de 3 temporades; la major part dels establiments, d’entre 3 i 

9 temporades en funcionament, el que representa un 60,5 % dels establiments, i 

tan sols un 18,3% han funcionat més de 9 temporades.  Es a dir, es pot afirmar 

que l’oferta és molt nova. 

 

GRÀFIC 9. Anys de funcionament dels establiments analitzats. 
 

18,3% 21,1%

23,9% 36,6%

Menys de 3 anys

Entre 3 i 6 anys

Entre 6 1 9 anys

Més de 9 anys 

 
 

 

S’han estudiat un total de 73 establiments a les Balears (51 a Mallorca, 12 a 

Menorca i 10 a Eivissa): 49 agroturismes  que compten amb un total de 404 unitats 

d’allotjament (ua.), 14 hotels rurals amb 287 ua, i 10 turismes d’interior amb 68 

unitats d’allotjament. La mitjana d’unitats d’allotjament que s’ofereixen de turisme 

rural, en les seves tres modalitats és: HR = 20,5, AG = 8,24 i TI = 6,8. I si ho 

convertim en places: HR = 41 places, AG= 16,5 places i TI=13,6 places (atès que 

per terme general, els allotjaments són de 2 places). 
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GRÀFIC 10. Grandària dels establiments de turisme rural per unitats d’allotjament. 
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Del quadre anterior es desprèn que la gran majoria dels establiments es troba 

en el segment d’entre 6 i 10 unitats d’allotjament, el que representa un 54,79% del 

total  d’ETR. 

L’obertura dels establiments rurals, també es veu afectada, com la majoria dels 

serveis turístics, per l’estacionalitat, fet pel qual una part important d’empreses 

d’aquest sector cessa en la seva activitat durant determinats períodes de l’any, que 

solen coincidir amb la temporada turística baixa, és a dir, en els mesos de 

novembre, desembre, gener i febrer. Durant aquest temps un gran nombre 

d’establiments romanen tancats (no s’han observat diferències significatives de 

mesos oberts / tancats per illes).  

En concret, en els gràfics següents es detalla el període d’obertura per mesos i 

l’ocupació. 
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GRÀFIC 11.  Percentatge d’establiments oberts per mesos 
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GRÀFIC 12.  Grau d’ocupació dels establiments per mesos 
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GRÀFIC 13. Mesos d’obertura dels establiments 
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Malgrat l’elevat nombre d’establiments oberts tot l’any (30,14%), l’ocupació és 

molt baixa a determinats mesos (14,92% per novembre, 9,42% per desembre, 

5,71% per gener i 13,68 per febrer). Alguns petits establiments romanen oberts 

perquè els propietaris viuen a la finca, i no els hi suposa un treball addicional 

mantenir l’establiment en funcionament, i d’aquesta manera poden gaudir d’uns 

certs ingressos al mateix temps que realitzen altres activitats. I així es troben 

diversos establiments que, malgrat que tenen obert tot l’any, en alguns mesos 

l’ocupació és inferior al 3% 

El fet de tractar-se d’explotacions familiars influeix en el nombre de mesos 

d’activitat dels establiments. Hi ha estudis que afirmen que “a mesura que 

augmenta la grandària de l’establiment, més elevat és el nombre de mesos que 

roman obert144, la qual cosa probablement està relacionada amb la disponibilitat de 

major nombre d’empleats, que pot gestionar l’establiment en absència de la família 

propietària” (TUR i GARAU, 2002). No obstant l’anterior, el present estudi indica 

que no hi ha relació tan directa entre la grandària del l’establiment i el nombre de 

mesos que roman obert, i prova d’això és que dels 6 establiments estudiats amb 

menys ua – només 4 ua – 2 d’ells romanen oberts 12 mesos a l’any, un d’ells 10 

mesos, un 9 mesos, un 8  i l’altre 7 mesos; i per contra, dels establiments més 

grans analitzats: dos de 18 u.a. amb 7 i 10 mesos obert a l’any, un de 20 amb 7 

mesos obert, i tres de 25 ua amb 12, 12 i 8 mesos obert a l’any.  

                                                
144 No hi ha a necessitat de més personal i l’increment de les despeses fixes en recursos humans és poc 
significatiu. 
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A pesar dels importants avanços i esforços per aconseguir una 

desestacionalització de la demanda turística, s’ha d’afirmar que encara existeix una 

important estacionalitat, degut sobretot a l’alta dependència del  ‘sol i platja’. 

Afegir que la demanda turística procedent del mercat nacional es concentra 

sobretot a l’abril / maig (vacances de Setmana Santa) i en juliol /agost (vacances 

d’estiu) amb turistes majoritàriament de Catalunya i Madrid, però també són 

nombrosos els de la Comunitat Valenciana i el País Basc. 
 
 

GRÀFIC 14.  Percentatge de mesos d’obertura per tipus d’establiment i illa 
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 S’ha detectat que l’estacionalitat en els establiments de TI és un poc menys 

pronunciada (sobretot a Menorca). A Eivissa no hi ha encara cap establiment 

autoritzat de TI.  

Els TI per la seva situació dins del nucli urbà, ofereixen més possibilitats d’oci, 

de realitzar visites, d’anar de compres ... durant l’hivern –que el dia és més curt i 

aviat es d’anit, els dies són menys propicis per estar en el camp, ... -. 

A l’illa d’Eivissa és on es troba el percentatge de mesos d’obertura dels 

establiments més elevat, un 10,87 en els AG; i a Menorca els HR són els 

establiments que presenten una estacionalitat major, amb només una mitjana de 7 

mesos obert a l’any. Mallorca presenta una obertura dels seus establiments més 

constant, al voltant d’uns 10 m. els tres tipus. 
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 1.6.  Inventari d’establiments (autoritzats i en tràmit) a les IIBB. 

 

 ETR autoritzats (per illes) 

 

MALLORCA (autoritzats) 

Grup Nom 
Unitats 

d’allotjament 
Places Localitat Municipi 

AG SON FERRA 6 11 ESPORLES ESPORLES 

AG SA CAMPANETA 3 6 PUIGPUNYENT PUIGPUNYENT 

AG SON SIURANA 9 24 ALCÚDIA ALCÚDIA 

AG SABOR 3 6 MONTUÏRI MONTUÏRI 

AG CAN RAIÓ 7 14 SENCELLES SENCELLES 

AG SA MANIGA 4 8 BUNYOLA BUNYOLA 

AG S'HORT DE SA BAGURA 7 16 

SANT 
LLORENÇ DEL 
CARDASSAR 

SANT 
LLORENÇ DES 
CARDASSAR 

AG SON COSMET 10 20 CAMPOS CAMPOS 

AG SON LLADO 3 8 CAMPOS CAMPOS 

AG SA PLETA PEROLA 5 10 LLUCMAJOR LLUCMAJOR 

AG CA'S XORC 10 20 SÓLLER SÓLLER 

AG SA ROTA DE'N PALERM 8 16 
LLORET DE 
VISTALEGRE 

LLORET DE 
VISTALEGRE 

AG SA BASSA CRUA 7 14 ARENAL (L') LLUCMAJOR 

AG BINICOMPRAT 10 20 ALGAIDA ALGAIDA 

AG SON PALOU 12 24 ORIENT BUNYOLA 

AG MONNABER VELL 9 18 CAMPANET CAMPANET 

AG CASES DE SON DUC 4 8 ARTÀ ARTÀ 

AG ES RAFAL 6 12 MONTUÏRI MONTUÏRI 

AG SON ESTRANY 12 24 LLUCMAJOR LLUCMAJOR 

AG SES CASES DE CAS GARRIGUER 10 20 VALLDEMOSSA VALLDEMOSSA 

AG SA CASA ROTJA 5 20 SINEU SINEU 

AG CAN POMA 6 12 SÓLLER SÓLLER 

AG SANTA EULALIA 12 24 
SANTA 
MARGALIDA 

SANTA 
MARGALIDA 

AG BALITX D'AVALL CAN GORDO 10 19 FORNALUTX FORNALUTX 

AG CAN BOTA 6 12 FELANITX FELANITX 

AG SON MARIMON 7 14 SANTANYÍ SANTANYÍ 

AG VALLDEMOSSA 12 24 VALLDEMOSSA VALLDEMOSSA 

AG SON BURGUET 6 12 PUIGPUNYENT PUIGPUNYENT 

AG SA FRANQUESA VELLA 9 20 
VILAFRANCA 
DE BONANY 

VILAFRANCA 
DE BONANY 

AG CAN BENEIT 10 20 CAIMARI SELVA 

AG ES TORRENT FALS 7 14 
SANTA MARIA 
DEL CAMÍ 

SANTA MARIA 
DEL CAMÍ 

AG S'ALQUERIA BLANCA 6 12 BUNYOLA BUNYOLA 

AG SON SAMPOLI 9 24 LLUCMAJOR LLUCMAJOR 

AG SES ARENES 8 16 CAMPOS CAMPOS 

AG SES ROTES VELLES 12 24 CAMPOS CAMPOS 

AG CA'S CURIAL 7 14 SÓLLER SÓLLER 

AG CAN BESSOL 4 8 HORTA (L') FELANITX 

AG SON PONS 6 12 BÚGER BÚGER 

AG SON TRIAS 5 10 CALVIÀ CALVIÀ 

AG SES BITL·LES 7 14 
SANT 
LLORENÇ DEL 

SANT 
LLORENÇ DES 
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CARDASSAR CARDASSAR 

AG BINIBONA PARC NATURAL 11 22 SELVA SELVA 

AG SA VALL DE SON MACIA 6 14 MANACOR MANACOR 

AG LLENAIRE 11 22 POLLENÇA POLLENÇA 

AG SEMENTERA DE CANET 8 15 ESPORLES ESPORLES 

AG BASSA PLANA 2 4 LLUCMAJOR LLUCMAJOR 

AG CASES DE SON BARBASSA 12 24 CAPDEPERA CAPDEPERA 

AG CAN FELIU 9 17 PORRERES PORRERES 

AG SON SALA 4 8 CAMPOS CAMPOS 

AG CAN RITO 8 16 FELANITX FELANITX 

AG SES CASES NOVES 9 20 

SANT 
LLORENÇ DEL 
CARDASSAR 

SANT 
LLORENÇ DES 
CARDASSAR 

AG SON CARDAIX 9 18 ARTÀ ARTÀ 

AG SES CASES D'ES RAFALET 5 10 MANACOR MANACOR 

AG SA BOLEDA 3 6 
SANTA 
MARGALIDA 

SANTA 
MARGALIDA 

AG NA SET CENTES 5 10 ARTÀ ARTÀ 

AG SON CAULELLES 8 16 MARRATXÍ MARRATXÍ 

AG CA'N COLL 5 9 SÓLLER SÓLLER 

AG SON MASSELLA 6 11 ESPORLES ESPORLES 

AG ALFABIA 6 14 BUNYOLA BUNYOLA 

AG ES PALMER 6 13 CAMPOS CAMPOS 

AG NA MARTINA 11 22 PORTOPETRO SANTANYÍ 

AG MIRABÓ DE VALLDEMOSSA 9 18 VALLDEMOSSA VALLDEMOSSA 

AG S'ALBENYETA 3 6 LLUCMAJOR LLUCMAJOR 

AG S'OLIVAR 4 10 ESTELLENCS ESTELLENCS 

AG LA VALL D'EN MARCH 8 16 POLLENÇA POLLENÇA 

AG SON BARCELO MAS 6 11 CAMPOS CAMPOS 

AG SON NOT 3 6 ARTÀ ARTÀ 

AG ROQUETA 5 12 
MARIA DE LA 
SALUT 

MARIA DE LA 
SALUT 

AG SON CAMINALS 2 4 ARTÀ ARTÀ 

AG CAN LLOBERA D'ALT 6 12 POLLENÇA POLLENÇA 

AG ES PLA DE LLODRA 3 8 MANACOR MANACOR 

AG S'HORT GRAN DEL PALMER 7 14 CAMPOS CAMPOS 

AG CAN TORT 6 12 FELANITX FELANITX 

AG SA SELRANA 5 10 SÓLLER SÓLLER 

AG S'HORT DE CAS MISSÉ 8 16 SELVA SELVA 

AG SON LLUCH 9 18 SELVA SELVA 

AG DEULOSAL 1 4 
MARIA DE LA 
SALUT 

MARIA DE LA 
SALUT 

AG SON SAMA 6 14 LLUCMAJOR LLUCMAJOR 

AG SON VENT 7 16 FELANITX FELANITX 

AG CAN FAVETA 4 8 ALCÚDIA ALCÚDIA 

AG SON VERD 3 12 MANACOR MANACOR 

AG S'HORT DES TURO 5 12 
COLÒNIA DE 
SANT JORDI 

SALINES 
(SES) 

AG 
SES CASES VELLES DE 
FORMENTOR 6 12 

PORT DE 
POLLENÇA POLLENÇA 

AG SIERRA DE ALFABIA 2 6 BUNYOLA BUNYOLA 

AG HONOR VELL 7 12 BUNYOLA BUNYOLA 

AG ES RATXO 4 8 PUIGPUNYENT PUIGPUNYENT 

AG SON MAYOL 3 8 FELANITX FELANITX 



 ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING DEL TURISME RURAL A LES ILLES BALEARS        CAPÍTOL VII 

 

 
   - 191 - 

 
 

AG SON PENYAFLOR 7 12 ALARÓ ALARÓ 

AG SON VIVOT 3 6 INCA INCA 

AG S'AIGO 6 12 MANACOR MANACOR 

AG ES FIGUERAL 4 8 CAMPOS CAMPOS 

AG ES TORRENT 11 21 CAMPOS CAMPOS 

AG CAN CANALS 4 8 CAMPOS CAMPOS 

AG SON RENGO 3 6 CAMPOS CAMPOS 

AG ES CASTELL 7 14 CAIMARI SELVA 

AG SON TERRASA 5 9 ORIENT BUNYOLA 

AG CAN DET 3 6 FORNALUTX FORNALUTX 

AG SON JORDA 6 12 RUBERTS SENCELLES 

AG SES ROTETES 8 16 MANACOR MANACOR 

AG ELS CASALS 4 6 POLLENÇA POLLENÇA 

AG SON GALILEU 2 4 LLUCMAJOR LLUCMAJOR 

AG SON JOSEP DE BAIX 9 24 MANACOR MANACOR 

AG ETS AUBELLONS 12 24 SELVA SELVA 

AG ES RAFAL PODENT 3 7 MANACOR MANACOR 

AG ES CAP DE SES ROQUES 1 2 ALCÚDIA ALCÚDIA 

AG LA VERANA 4 8 LLUCMAJOR LLUCMAJOR 

AG SON CLADERA 9 20 POBLA (LA) POBLA (SA) 

AG SON FOGUERO 3 6 
MARIA DE LA 
SALUT 

MARIA DE LA 
SALUT 

AG ES FANGAR 4 15 CAMPANET CAMPANET 

AG SON DOBLONS 8 16 
SANTA 
MARGALIDA 

SANTA 
MARGALIDA 

AG MOFARES 9 18 CALVIÀ CALVIÀ 

AG ES PLA NOU 4 12 MANACOR MANACOR 

AG ES PASSARELL 10 20 FELANITX FELANITX 

AG SON SANT ANDREU 2 4 PETRA PETRA 

AG SON SUREDA 3 6 MANACOR MANACOR 

AG SON MALERO 6 12 CALVIÀ CALVIÀ 

AG BARCELONA 4 8 BUNYOLA BUNYOLA 

AG SON GENER 10 20 SON SERVERA SON SERVERA 

AG SON MERCADAL 7 16 PORRERES PORRERES 

AG MULETA DE CA S'HEREU 8 16 PORT (EL) SÓLLER 

AG SANT BLAI 4 8 CAMPOS CAMPOS 

AG SON MARGE 12 24 CAMPOS CAMPOS 

AG SA PEDRISSA 8 16 DEIÀ DEIÀ 

AG GAYETA GRAN 4 8 POBLA (LA) POBLA (SA) 

AG ELS MARSALS 6 12 LLUCMAJOR LLUCMAJOR 

AG PULA 10 20 SON SERVERA SON SERVERA 

AG SON BORONAT 6 12 CALVIÀ CALVIÀ 

AG SON BRONDO 6 15 VALLDEMOSSA VALLDEMOSSA 

AG CA'N PENYA 5 10 SÓLLER SÓLLER 

AG SA TORRE 5 10 ALQUERIES 
SANTA 
EUGÈNIA 

AG SON BERNADINET 11 22 CAMPOS CAMPOS 

AG CA'S SANT 6 12 SÓLLER SÓLLER 

AG SON BAULO 11 22 
LLORET DE 
VISTALEGRE 

LLORET DE 
VISTALEGRE 

AG ES PUIG DE ROS DE D'ALT 12 24 LLUCMAJOR LLUCMAJOR 

AG ES MOLI DE SON MAIOL 4 8 
SANTA MARIA 
DEL CAMÍ 

SANTA MARIA 
DEL CAMÍ 

AG ES MAYOLET 7 16 MANACOR MANACOR 
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AG SA VAQUERIA 9 24 MANACOR MANACOR 

AG SON PERDIU 4 8 LLUCMAJOR LLUCMAJOR 

AG HONOR 8 16 BUNYOLA BUNYOLA 

AG SON ESTEVE 7 14 ANDRATX ANDRATX 

AG ES PUJOL 3 6 ORIENT BUNYOLA 

AG SON BONAVISTA 6 12 BUNYOLA BUNYOLA 

AG SON CORTERA VELL 2 7 LLUCMAJOR LLUCMAJOR 

AG SON PONT 4 8 PUIGPUNYENT PUIGPUNYENT 

AG SON CIFRE NOU 5 10 MANACOR MANACOR 

AG CAN GUILLO 9 18 POLLENÇA POLLENÇA 

AG ES PICOT 7 14 SON MACIÀ MANACOR 

AG S'HORTA 4 8 CAPDEPERA CAPDEPERA 

AG ES RAFAL ROIG 5 10 MANACOR MANACOR 

AG SA CARROTJA 6 12 SALINES (LES) 
SALINES 
(SES) 

AG SON FLO 7 14 
SANTA 
MARGALIDA 

SANTA 
MARGALIDA 

HR MONNABER NOU 25 50 CAMPANET CAMPANET 

HR CASAL SANTA EULALIA 25 50 
SANTA 
MARGALIDA 

SANTA 
MARGALIDA 

HR SON NET 24 47 PUIGPUNYENT PUIGPUNYENT 

HR ES TURO 10 18 SALINES (LES) 
SALINES 
(SES) 

HR PREDIO SON SERRA 15 30 MURO MURO 

HR SA BASSA ROTJA 25 49 PORRERES PORRERES 

HR S'OLIVARET 27 50 ALARÓ ALARÓ 

HR SON XOTANO 16 31 PINA ALGAIDA 

HR CASES DE CARROSSA 25 50 ARTÀ ARTÀ 

HR LA ROTANA 22 43 MANACOR MANACOR 

HR CASA DEL VIRREY 16 30 INCA INCA 

HR SON MAS 16 32 MANACOR MANACOR 

HR SON AMOIXA 12 23 MANACOR MANACOR 

HR SA GALERA 16 28 FELANITX FELANITX 

HR SON BRULL 23 46 POLLENÇA POLLENÇA 

HR SON TERRASSA 9 18 FELANITX FELANITX 

HR ES MITJORN 10 20 CAMPOS CAMPOS 

HR SON TROBAT 22 44 

SANT 
LLORENÇ DEL 
CARDASSAR 

SANT 
LLORENÇ DES 
CARDASSAR 

HR CAN SIMONETA 18 36 CANYAMEL CAPDEPERA 

HR VISTAMAR 16 32 VALLDEMOSSA VALLDEMOSSA 

HR CA N'AÍ 8 16 SÓLLER SÓLLER 

HR SA POSADA D'AUMALLIA 14 28 FELANITX FELANITX 

HR READ'S 21 41 
SANTA MARIA 
DEL CAMÍ 

SANTA MARIA 
DEL CAMÍ 

HR SA POSADA DE'S MOLI 14 25 PIL·LARÍ (EL) PALMA 

HR ES FIGUERAL NOU 25 50 MONTUÏRI MONTUÏRI 

TI S'HOTEL D'ES PUIG 8 16 DEIÀ DEIÀ 

TI S'ARDEVIU 7 14 SÓLLER SÓLLER 

TI S'ABEURADOR 5 10 ARTÀ ARTÀ 

TI CAN FURIOS 8 16 SELVA SELVA 

TI CAN BUSQUETS 6 11 BANYALBUFAR BANYALBUFAR 

TI SON SANT JORDI 8 16 POLLENÇA POLLENÇA 

TI SANT SALVADOR 8 16 ARTÀ ARTÀ 
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TI POSADA DE LLUC 8 16 POLLENÇA POLLENÇA 

TI SANT JAUME 6 12 ALCÚDIA ALCÚDIA 

TI NORD 8 16 ESTELLENCS ESTELLENCS 

TI SA PLAÇA 3 6 PETRA PETRA 

TI SON CLEDA 8 16 SINEU SINEU 

TI ES JARDI 8 16 COSTITX COSTITX 

TI CAN CALCO 5 10 MOSCARI SELVA 

TI CAN BORGUNY 8 16 BANYALBUFAR BANYALBUFAR 

TI SON PONS 6 12 ULLARÓ CAMPANET 

TI CAN TEM 4 8 ALCÚDIA ALCÚDIA 

TI APARTAMENTS RURALS RAIMS 5 10 ALGAIDA ALGAIDA 

TI CASA SALVIA 6 12 SÓLLER SÓLLER 

TI S'ESCALETA 5 8 ARRACÓ (L') ANDRATX 

TI SA PLANA 5 10 ESTELLENCS ESTELLENCS 

TI SA BISBAL 6 12 SELVA SELVA 

TI SON LLORENÇ 8 16 
ALQUERIA 
BLANCA SANTANYÍ 

TI CAS COMTE 8 16 LLOSETA LLOSETA 

TI DESBRULL 6 12 POLLENÇA POLLENÇA 

TI CAN BAGOT 3 6 LLUBÍ LLUBÍ 

TI L'HOSTAL 6 12 POLLENÇA POLLENÇA 

TI 
ES PETIT HOTEL DE 
VALLDEMOSSA 8 16 VALLDEMOSSA VALLDEMOSSA 

TI CAN MAVI 2 4 SENCELLES SENCELLES 

TI CA MADO PAULA 4 8 BANYALBUFAR BANYALBUFAR 

TI CAN SIMO 7 14 ALCÚDIA ALCÚDIA 

TI CAN VERDERA 6 12 FORNALUTX FORNALUTX 

TI CAS FERRER NOU 6 12 ALCÚDIA ALCÚDIA 

TI CA S'HEREU 5 10 SON SERVERA SON SERVERA 

TI CAN XIM 8 16 ALARÓ ALARÓ 

TI CASA GIRASOL 8 16 
MARIA DE LA 
SALUT 

MARIA DE LA 
SALUT 

TI BUGAMBILIAS 8 11 SÓLLER SÓLLER 

TI CAN ROSES 8 14 SÓLLER SÓLLER 

TI HOTEL LA VILA 8 16 SÓLLER SÓLLER 

TI CA'N PATI 7 14 SÓLLER SÓLLER 

TI FORNALUTX 8 16 FORNALUTX FORNALUTX 

TI CA'S PUERS 6 12 SÓLLER SÓLLER 

TI CELLER DE CAN FONT 7 12 SINEU SINEU 

TI CASAL D'ARTA 8 14 ARTÀ ARTÀ 

TI SA POSADA 3 6 SINEU SINEU 

TI CAN REUS 7 13 FORNALUTX FORNALUTX 

 Total establiments: 221     
 
 
 

MENORCA (autoritzats) 

Grup Nom 
Unitats 

d’allotjament 
Places Localitat Municipi 

AG ALCAUFAR VELL 4 8 URB.ALCALFAR SANT LLUÍS 

AG BINI-ATRAM 8 17 CIUTADELLA CIUTADELLA 

AG BINISAFULLET VELL 9 18 SANT LLUÍS SANT LLUÍS 

AG BINI-SAID 6 12 URB. CALA FERRERIES 
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GALDANA 

AG LLUMAÇANES GRAN 3 6 LLUMAÇANES MAÓ 

AG MATXANI GRAN 6 13 SANT CLIMENT MAÓ 

AG SANT JOAN DE BINISSAIDA 12 23 ES CASTELL ES CASTELL 

AG SANT TOMAS DE VILANOVA 3 6 CIUTADELLA CIUTADELLA 

AG SON  TRIAY NOU 4 7 
URB. CALA 
GALDANA FERRERIES 

AG TALATÍ DE DALT 4 8 MAÓ MAÓ 

AG TORRE BLANCA SA 1 2 MAÓ MAÓ 

HR BINIARROCA 18 28 SANT LLUÍS SANT LLUÍS 

HR MORVEDRÀ NOU 18 36 CIUTADELLA CIUTADELLA 

HR SANT IGNASI 20 37 CIUTADELLA CIUTADELLA 

HR SON GRANOT 9 18 ES CASTELL ES CASTELL 

TI CASA ALBERTÍ 6 16 MAÓ MAÓ 

TI SON TRETZE 8 16 SANT LLUÍS SANT LLUÍS 

 Total establiments: 17     
 
 
 

EIVISSA (autoritzats) 

Grup Nom 
Unitats 

d’allotjament 
Places Localitat Municipi 

AG ATZARÓ 8 20 
SANT 
LLORENÇ SANT JOAN 

AG CA N’ARABÍ 12 24 
PUIG DEN 
VALLS STA EULÀRIA 

AG CA N’ESCANDELL 9 20  SANT JOAN 

AG CAN CURREU 5 10 SANT CARLES STA. EULÀRIA 

AG CAN GALL 9 18 
VENDA DES 
PORRALS SANT JOAN 

AG CAS GASÍ 10 20 
STA. 
GERTRUDIS STA. EULÀRIA 

AG CAN JONDAL 4 8 CALA JONDAL SANT JOSEP 

AG CAN LLUC 12 24 SANT RAFEL SANT ANTONI 

AG CAN MARTÍ 4 9 SANT JOAN SANT JOAN 

AG CAN PARRAMATA 6 14 STA. EULÀRIA STA. EULÀRIA 

AG CAN PLANELLS 8 16 SANT MIQUEL SANT JOAN 

AG CAN PUJOLET-SANTA INÉS 10 20 STA. AGNÈS SANT ANTONI 

AG CAN TALAIAS 6 12 SANT CARLES STA. EULÀRIA 

AG CA SA VILDA MARGE 6 11  SANT JOAN 

HR CAS PLA 16 32 SANT MIQUEL SANT JOAN 

HR ES CUCONS 14 28 STA AGNÈS SANT ANTONI 

HR VILLA CAN MARIES 8 16  SANT JOAN 

TI - - - - - 

 Total establiments: 17     
 
 

FORMENTERA (autoritzats) 

Grup Nom 
Unitats 

d’allotjament 
Places Localitat Municipi 

AG - - - -  

HR - - - - - 

TI - - - - - 

 Total establiments: 0     
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 Establiments en tràmit (autorització prèvia i/o d’obertura, per 

illes) 
 
 

MALLORCA (en tràmit) 

Grup Nom 
Unitats 

d’allotjament 
Places Localitat Municipi 

AG ALFABIA 10 24 BUNYOLA BUNYOLA 

AG ALFATX 6 11 ESPORLES ESPORLES 

AG AMAPOLA 11 22 CAMPOS CAMPOS 

AG BINIFORANI NOU 6 12 BUNYOLA BUNYOLA 

AG CAN BERGA 12 24 FELANITX FELANITX 

AG CAN BLEDA 8 16 SÓLLER SÓLLER 

AG CAN BOTA 7 14 FELANITX FELANITX 

AG CA'N GAIA 5 11 FELANITX FELANITX 

AG CAN TORNA 11 22 ESPORLES ESPORLES 

AG CAN VERDEROL 10 20 
SANTA MARIA 
DEL CAMÍ 

SANTA MARIA 
DEL CAMÍ 

AG CASES DE SON CATIU GRAN 12 24 ARTÀ ARTÀ 

AG CASES DE SON PENYA 12 24 

SANT 
LLORENÇ DEL 
CARDASSAR 

SANT 
LLORENÇ DES 
CARDASSAR 

AG CASES DE SON SIMO VELL 8 16 ALCÚDIA ALCÚDIA 

AG CUGULUTX 5 10 TORRE (LA) LLUCMAJOR 

AG D'ES RAVELLAR 12 24 CAMPOS CAMPOS 

AG EL ENCINAR 10 20 SON SERVERA SON SERVERA 

AG ES CASAL NOU 12 24 PUIGPUNYENT PUIGPUNYENT 

AG ES FIDEICOMIS 3 9 LLOSETA LLOSETA 

AG ES PLA NOU 4 12 MANACOR MANACOR 

AG ES QUATRE CANTONS 10 20 BINISSALEM BINISSALEM 

AG JOAN PARERA CABRER 7 14 

CALA 
ANGUILA-
CALA MENDIA MANACOR 

AG LA BISBAL 3 6 
MARIA DE LA 
SALUT 

MARIA DE LA 
SALUT 

AG PUIG MOLTO 10 20 MONTUÏRI MONTUÏRI 

AG ROTES SON ROSSINYOL 7 14 CAMPOS CAMPOS 

AG SA BARRALA NOVA 10 20 CAMPOS CAMPOS 

AG SA BOLEDA 7 14 
SANTA 
MARGALIDA 

SANTA 
MARGALIDA 

AG SA CAPELLA 7 16 
SANTA 
MARGALIDA 

SANTA 
MARGALIDA 

AG SA DUAIA DE BAIX 9 15 ARTÀ ARTÀ 

AG SA PLANA DELS VALENS 12 24 MANACOR MANACOR 

AG SA PLETASSA 5 10 FELANITX FELANITX 

AG SA TANCA 4 8 CALA D'OR SANTANYÍ 

AG SA TEULADA 12 24 
SANTA 
MARGALIDA 

SANTA 
MARGALIDA 

AG SA TORRE DES VELAR 12 23 BINISSALEM BINISSALEM 

AG SES CASES DE FETGET 10 18 SON SERVERA SON SERVERA 

AG S'HORT DE CAN CARRIÓ 4 8 SALINES (LES) SES SALINES 

AG S'HORT DE CANET 8 24 ESPORLES ESPORLES 

AG S'HORT D'EN SALAT 8 20 ARTÀ ARTÀ 

AG S'ILLETA GRAN 5 10 SÓLLER SÓLLER 

AG SON ALEGRE 12 24 CALA D'OR SANTANYÍ 
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AG SON AMER 6 11 MANACOR MANACOR 

AG SON BARCELO MAS 6 11 CAMPOS CAMPOS 

AG SON BAUÇANET 4 8 PALMA PALMA 

AG SON BERGA 3 6 ALARÓ ALARÓ 

AG SON BIELO 2 4 LLUCMAJOR LLUCMAJOR 

AG SON BURGUES 12 24 PETRA PETRA 

AG SON CAPELLOT 9 17 FELANITX FELANITX 

AG SON GALCERAN 12 24 ESPORLES ESPORLES 

AG SON JORBO 6 11 PORRERES PORRERES 

AG SON MOLA VELL 10 20 MANACOR MANACOR 

AG SON PIERAS 4 8 LLUCMAJOR LLUCMAJOR 

AG SON ROIG 12 24 PORRERES PORRERES 

AG SON SALAS 9 18 SÓLLER SÓLLER 

AG SON TORRAT 6 12 PETRA PETRA 

AG SON VALLS 12 24 FELANITX FELANITX 

AG SON VERGER 8 18 MARRATXÍ MARRATXÍ 

AG SOS FERRES MOREY 6 12 MANACOR MANACOR 

HR CABO ENDERROCAT 25 44 LLUCMAJOR LLUCMAJOR 

HR ES FARO 22 44 LLUCMAJOR LLUCMAJOR 

HR ES LLOQUET 20 40 CAMPOS CAMPOS 

HR ES RIQUERS 21 38 PORRERES PORRERES 

HR MORNETA 16 32 BINISSALEM BINISSALEM 

HR SA CABANA 15 30 CONSELL CONSELL 

HR SA COMA 25 47 BUNYOLA BUNYOLA 

HR SA FRANQUESA NOVA 25 50 
VILAFRANCA 
DE BONANY 

VILAFRANCA 
DE BONANY 

HR SA GALERA 23 42 FELANITX FELANITX 

HR SA POSADA D'AUMALIA 10 20 FELANITX FELANITX 

HR SON CORB 23 45 SON SERVERA SON SERVERA 

HR SON FORTEZA 12 24 ALARÓ ALARÓ 

HR SON JORDA 24 47 RUBERTS SENCELLES 

HR SON MANERA 25 45 MONTUÏRI MONTUÏRI 

HR SON TERMENS 25 50 BUNYOLA BUNYOLA 

HR VISTAMAR 19 38 VALLDEMOSSA VALLDEMOSSA 

TI ALARO 6 12 ALARÓ ALARÓ 

TI CA N'ISABEL 4 7 SÓLLER SÓLLER 

TI CA SA PADRINA 6 11 PALMA PALMA 

TI CA'L LLORO 8 16 POLLENÇA POLLENÇA 

TI CAN BEIA 6 12 ALARÓ ALARÓ 

TI CAN CALET 6 12 PÒRTOL MARRATXÍ 

TI CAN CASETES 8 16 CAIMARI SELVA 

TI CAN PERE 4 8 ALCÚDIA ALCÚDIA 

TI FERNIE INVESTMENT, SL 7 14 SÓLLER SÓLLER 

TI FRANCISCA VERGER 10 0 SANTANYÍ SANTANYÍ 

TI HIBA SA. 8 15 SANTANYÍ SANTANYÍ 

TI 
HOTEL D'INTERIOR SA FONT I SA 
CREU 8 16 ALGAIDA ALGAIDA 

TI LA AVENIDA 8 16 SÓLLER SÓLLER 

TI ROCA LLISA 8 16 LLUBÍ LLUBÍ 

TI SEGLES 8 16 CAMPOS CAMPOS 

TI SON RAMIS 8 16 LLUBÍ LLUBÍ 

 Total establiments: 110      
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MENORCA (en tràmit) 

Grup Nom 
Unitats 

d’allotjament 
Places Localitat Municipi 

AG NA FERRANDA 3 6 NA FERRANDA MAÓ 

AG ALFURINET 8 20 LA VALL CIUTADELLA 

AG CURNIOLA 12 24 
CAMI CALA 
MORELL CITUADELLA 

AG ATALIS 12 24  
ES MIGJORN 

GRAN 

HR CAMP SARCH 17 34  SANT LLUÍS 

HR FORMET NOU 11 22 SANT CLIMENT MAÓ 

HR BINIGAUS VELL 20 39  
ES MIGJORN 
GRAN 

TI M.DOLORES DE OLIVARES 8 16 MAÓ MAÓ 

TI ES MERCADAL HOTEL 6 12 ES MERCADAL ES MERCADAL 

TI SEMINARI DIOCESÀ 8 16  CIUTADELLA 

 Total establiments: 10     
 
 
 

EIVISSA (en tràmit) 

Grup Nom 
Unitats 

d’allotjament 
Places Localitat Municipi 

AG CA NA JOANETA 4 8 CA NA PORTA STA. EULÀRIA 

AG CAN JAUME ARABI 12 24 
PUIG DEN 
VALLS STA. EULÀRIA 

AG CAN GUILLEM 7 14 
PUIG DEN 
VALLS STA. EULÀRIA 

AG CAN MARQUET 10 19 
STA. 
GERTRUDIS STA. EULÀRIA 

AG XARC 10 20 
CAN PEP DEN 
COSMI STA. EULÀRIA 

AG CAM DOMO 7 14 CALA LLONGA STA. EULÀRIA 

HR ES TRUI DE CAN PALAU 15 30 
CAN PALAU DE 
DALT  

HR SA TALAIA 12 24 CA NA PORTA SANT ANTONI 

HR LOS JARDINES DE SAN MATEO 10 18 SANT MATEU SANT ANTONI 

TI CAN PARDAL 5 10 SANT MIQUEL SANT JOAN 

TI CAN PARTIT 6 10 STA. AGNÉS SANT ANTONI 

 Total establiments: 11     
 
 
 

FORMENTERA (en tràmit) 

Grup Nom 
Unitats 

d’allotjament 
Places Localitat Municipi 

AG CAP DE BARABARI 6 12 
ST. FRANCESC 
XAVIER FORMENTERA 

HR - - - - - 

TI  - - - - 

 Total establiments: 1     
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1.7.  Comercialització de l’oferta turística rural 

 

     Al  igual que ho fa el turisme tradicional, el turisme en el medi rural es beneficia 

de l’aplicació del màrqueting. Seguint a SERRA (2002), en el procés de 

comercialització, es troben per una part les demandes del consumidors, reflectides 

en el mercat, i per altra, els productes o serveis que l’empresa posa a disposició 

d’aquest mercat, ja sigui directament o a través d’intermediaris. En aquest procés, 

l’empresa rarament no actua sola, existeixen una sèrie d’empreses que ofereixen 

productes similars o substitutius: són els competidors. El procés de comercialització 

es desenvolupa, per altre part, dins d’un entorn que, en l’actualitat, és molt dinàmic 

i que influeix en el desenvolupament de l’estratègia comercial de l’empresa. 

En quan hi ha un mercat és possible la transacció d’intercanvi. Quan es parla de 

mercat s’ha de distingir entre el mercat actual, format pels compradors, que a un 

moment donat demanden un determinat producte, i el mercat potencial, entès com 

el nombre màxim de compradors al qual es pot dirigir una determinada oferta. Si 

aquests compradors potencials reben els adequats estímuls de màrqueting, poden 

arribar a demandar el producte o servei ofertat. 

     En el sistema comercial existeixen una sèrie d’elements que no són controlables 

per l’empresa: són els competidors, el mercat i l’entorn. Els subministradors i 

intermediaris poden considerar-se, en distints graus, no controlables tampoc. Les 

úniques variables controlables per l’empresa en el procés de comercialització són: 

quin producte o servei ofereix al mercat?, a quin preu?, com el distribueix? i com el 

promociona?. Es a dir, els anomenats instruments de màrqueting, i que són les 

quatre variables controlables del sistema comercial, les quals, seguint l’esquema 

clàssic de McCarthy, s’anomenen 4 P’s (marketing mix de l’empresa): el preu 

(price), el producte (product), la distribució (place), i la promoció (promotion) o 

comunicació.  

    El producte i la distribució són considerats instruments estratègics o a llarg 

termini perquè no es poden alterar de mode immediat i la seva utilització ha de ser 

convenientment planificada. En canvi, el preu i la promoció són instruments tàctics, 

ja que, dintre d’uns límits, poden modificar-se amb relativa facilitat i rapidesa.  

    Aquests quatre elements han d’estar coordinats entre sí. Es a dir, el disseny del 

producte s’ha de fer pensant amb el preu al qual es podrà vendre, el canal de 

distribució idoni i la forma per la qual es donarà a conèixer en el mercat. 

    El turisme rural és un producte al qual hi poden accedir tots els clients que ho 

demandin, la qual cosa pot crear problemes de conservació, control i accés. A l’hora 

de promocionar una zona no tan sols s’ha de pensar en la seva venda, sinó que el 

màrqueting també s’ha de decantar cap a una gestió que pugui ajudar en el seu 

desenvolupament i en la protecció del producte (GILBERT, 1989). El turisme rural 

ha de ser sostenible, i en cap cas ha de ser massificat, perquè de ser així es 
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deterioraria el producte i a llarg termini seria perjudicial tant per la població local 

com per a la demanda. 

    Cal tenir en compte les necessitats dels clients, que demanden unes noves 

formes de turisme, més individualitzades i personalitzades, amb un major contacte 

amb la naturalesa i la cultura autòctona, ... A fi de satisfer aquestes demandes s’ha 

de realitzar una planificació que contempli els punts forts i els punts febles de la 

zona, s’han de marcar uns objectius concrets que cerquin l’harmonia entre l’entorn, 

la comunitat local i el visitant (oferta / demanda). Amb tota la informació disponible 

es podrà realitzar l’estratègia de màrqueting a seguir. 

     Els oferents de turisme rural han de tenir en compte que la tranquil·litat, la 

naturalesa, el paisatge, la cultura local, etc. són els elements que atreuen als 

clients potencials, però també es necessiten serveis. Un dels serveis bàsics és 

l’allotjament, però s’ha de complementar amb altres serveis com la restauració, 

l’oferta d’activitats, etc. Els serveis complementaris poden determinar la decisió de 

compra, i se’ls hi ha de donar molta importància perquè milloren l’oferta i fan que 

aquesta sigui més atractiva. 

L’elecció del medi rural com a destinació de vacances és la primera condició per 

a la definició de la tipologia de turisme rural, però no l’única. El turisme rural en la 

seva forma pura, a més a més de localitzar-se en àrees rurals, es distingeix per 

basar-se en activitats i empreses tradicionals, estar en contacte amb la naturalesa i 

en ambients rurals, voler conèixer la cultura local, etc. Per tot això, 

tradicionalment, un turista rural s’ha definit com a tal perquè entre les seves 

principals motivacions es troben el contacte amb la naturalesa, la qualitat 

mediambiental i la recerca del que és autèntic. No obstant això, el fort creixement 

experimentat pel turisme en el medi rural està produint importants canvis, que 

impliquen l’existència d’un turista distint del turista rural tradicional, al qual podem 

anomenar turista d’allotjament rural, que poc té a veure amb un turisme de 

naturalesa, integrat en l’àmbit rural, respectuós amb el medi ambient i afavoridor 

de l’intercanvi entre la cultura urbana i la rural, aspectes tots ells que constitueixen 

alguns dels objectius inicials cercats per aquesta tipologia de turisme. Sorgeixen 

així  noves formes d’allotjament en el medi rural balear com són els habitatges 

turístics de vacances, les estades turístiques a habitatges, i fins i tot, una part del 

turisme rural ‘tradicional’ es veu afectada per aquests ‘nous’ turistes. 

 

1.8. Altres 

 

A Menorca hi existeix un problema més accentuat de connexions aèries. Hi ha 

una mancança de freqüències de molts de vols, encara més acusada en temporada 

baixa. Les companyies aèries han de disposar de ‘hubs’ per a poder distribuir, i 

coordinar, els vols, i així augmenta el preu dels bitllets i s’allarga els temps de 
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desplaçament, tot i que amb uns horaris insuficients. Aquest fet, junt amb altres 

factors – com una marcada incompatibilitat de conviure turistes britànics juntament 

amb alemanys -, justifica la minsa afluència de turisme rural alemany a l’illa de 

Menorca. 
 
 
 

2. ESTRATÈGIES DE PREU 

 

      El preu és l’equivalent del cost (no tan sols monetari, sinó també físic i 

psicològic, la durada, el transport, els temps de recerca de la informació,...) que 

estan disposats a pagar els consumidors per a assolir l’experiència turística 

desitjada.  

     El preu és el valor que es fixen el turista i el prestador d’un servei en el moment 

d’establir un intercanvi voluntari. El prestador, venedor, o empresari d’ETR, 

persegueix que el preu cobreixi els costos de producció, els costos de reposició, els 

costos financers, el valor de la marca i el benefici desitjat; el consumidor, 

comprador, o turista, per al seva part, persegueix que el preu respongui a la utilitat 

o benefici que rep. Es reflexa en la quantitat de diners que el comprador 

desemborsa a canvi d'un producte o servei, del qual espera que li proporcioni uns 

avantatges i satisfaccions que compensin la despesa realitzada. 

     És un instrument amb el qual es pot actuar, dintre d'uns límits, amb rapidesa i 

flexibilitat, més que amb altres instruments de màrqueting: 

 És un instrument a curt termini. 

 És un instrument competitiu amb molta força.  

 És l'únic instrument que proporciona ingressos. 

 Té importants repercussions psicològiques sobre el consumidor o usuari. 

Aquest  ho  utilitza per a valorar la qualitat del producte.  

 És l'única informació disponible en moltes decisions de compra.  

Existeixen múltiples factors condicionants en la fixació del preu dels productes o 

serveis turístics: el tipus de mercat, el nivell de competència, la fase del cicle de 

vida en que es troba el producte, els objectius de l’empresa, la resposta de la 

demanda a curt termini, etc. 

      Antigament a Espanya, l’administració fixava unes bandes de preus per als 

establiments turístics segons la seva categoria, i s’havia d’incloure el preu dintre 

dels límits establerts, i no es podien canviar durant tot l’any. En l’actualitat es 

regeix per la regla general de llibertat de preus, i s’aplica la política de preus 

màxims declarats. “Tots els allotjaments turístics, qualssevol que sigui la classe i 
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categoria, fixaran els seus preus màxims i mínims sense més obligació que la de 

notificar-los a l’administració turística”145.  

      Aquesta anunciada llibertat de preus s’ha de sotmetre a certs matisos, 

depenent de la CA de què es tracti. A la Comunitat de les Illes Balears s’ha d’acudir, 

encara, a una norma preconstitucional, a la Orden Ministerial de 15 de septiembre 

de 1978, sobre Régimen de precios y reservas en alojamientos turísticos146, i a 

l’Ordre del Conseller de turisme de 15 de novembre de 1989, sobre la publicitat de 

preus en els establiments d’allotjament turístic147, que estableixen,  a més del que 

s’ha indicat abans, que els preus han de gaudir de la màxima publicitat - com a 

garantia a l’usuari -, han d’estar en fulls oficials de preus /tarifes  segellats per 

l’administració competent, i s’han d’exposar a l’establiment en lloc visible,... entre 

d’altres estipulacions. 

      No obstant l’anterior, els allotjaments que ofereixen els seus serveis al públic 

sota les modalitats d’hotel rural, agroturisme i/o turisme d’interior, de fet, malgrat 

la seva obligació de fer-ho, no declaren els preus, ni els exposen al públic en lloc 

ben visible148,... 

      A l’hora de fixar el preu de qualsevol producte o servei, existeixen tres 

elements bàsics que s’han de considerar: els costos que l’empresa ha de cobrir, el 

valor percebut del consumidor (aquest estableix el preu màxim o sostre per damunt 

del qual el servei no seria demandat) i els preus que cobren els competidors per 

serveis similars (que poden considerar-se substitutius, i que determinen les franges 

de preus, màxims  i mínims, on es poden situar). Addicionalment, es pot afegir un 

quart element, que és la resposta de la demanda a molt curt termini que pot induir 

a variacions dels preus. 

     Per a estudiar els preus dels establiments, la investigació s’ha centrat en la 

informació dels fullets –o web - del propi establiment i en la guia de l’Associació 

d’agroturisme balear. 

Tota empresa turística realitza una activitat amb la finalitat d’obtenir un benefici 

–el màxim possible -, i el preu dels seus productes o serveis serà l’ingrés monetari 

que rebrà per ells, es a dir, la font de la seva rendibilitat. Les empreses no poden 

fixar els preus que desitjarien. Existeixen una sèrie d’aspectes que condicionen 

aquest fet i que determinen, en funció de les característiques concretes de cada 

empresa i dels seus productes o serveis, la seva capacitat per a fixar preus 

competitius en un mercat lliure. 

                                                
145 Art. 1 de l’Orden de 15 de septiembre de 1978, sobre régimen de precios y reservas en alojamientos 
turísticos (BOE núm. 225, de 20 de setembre de 1978; correcció d’errades BOE nùm. 244, de 12 
d’octubre de 1978). Aquest article fou modificat per l’Ordre de 4 d’octubre de 1979 (BOE núm. 250, de 
18 d’octubre de 1979). 
146 BOE núm. 225 de 20 de setembre; correcció d’errors al BOE núm. 244 de 12 de octubre de 1978. 
147 BOCAIB núm. 154 de 14 de desembre de 1989 –texte únic sense articulat- 
148 Ni tampoc exhibeixen placa distintiva a l’exterior, perquè aquests establiments turístic no disposen 
d’una placa reglamentariament establerta com tota la resta d’establiments turístics de les Illes Balears. 
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El preu reflexa quantitativament una sèrie d’avaluacions subjectives fetes pel 

comprador i pel venedor que concernen al valor dels diners intercanviats. El preu 

per a l’empresa és també un component del màrqueting mix i un aspecte definidor 

del posicionament. 

Els problemes bàsics respecte a l’estratègia de preus apareixen quan l’empresa 

ha de fixar preus per primera vegada, quan l’empresa ha de reconsiderar un canvi 

de preu del seu producte, quan la competència inicia canvis de preus, quan 

l’empresa ha de determinar una relació adequada o òptima en els preus de la seva 

gamma de productes, etc. 

Les decisions sobre preus no s’han de prendre de forma arbitrària, es requereix 

una perfecta planificació i, sobre tot, una gran quantitat d’informació que permeti 

eliminar part de la incertesa que envolta a qualsevol decisió de futur. En aquest 

sentit, és important disposar d’informació precisa sobre: 

 Característiques del segment de mercat objectiu. 

 Imatge i posicionament de l’empresa o producte. 

 Preus de la competència. 

 Reacció del client en front als preus actuals. 

 Reacció del mercat a possibles canvis de preus 

 Costos de producció i distribució de l’empresa i de la competència. 

 Reacció dels intermediaris. 

 Estacionalitat de les vendes, etc.  

En definitiva, una política de preus, i per consegüent l’elaboració d’aquesta, ha 

d’estar basada en els següents criteris:  

 La demanda 

 El consumidor / usuari 

 Els costos 

 La competència. 

La demanda dels productes o serveis en turisme, al igual que en altres sectors, 

sol variar en funció dels canvis que es puguin produir en determinades variables. El 

preu és una d’aquestes variables que afecta directament a la demanda turística i té 

a més a més una fonamental importància. 

La relació entre el preu i la demanda és inversa; es a dir, quan els preus baixen, 

la demanda puja i viceversa. Generalment, per a mesurar aquest efecte de la 

variable preu sobre la demanda turística s’empra l’índex elasticitat, que ens indica, 

entre altres coses, la capacitat de modificar els preus que podem tenir i la seva 

importància a nivell de la seva major o menor utilització com un dels instruments 

del mix. En general, aquest mètode s’empra com a factor orientatiu, però no ha de 

ser utilitzat amb exclusivitat.  
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Els preus en funció del consumidor / usuari és basen en que el desconeixement 

per part del client dels preus d’un producte o servei turístic no implica que estigui 

disposat a pagar qualsevol preu. Solen existir uns límits entre els quals el client 

considerarà que ha de situar-se el producte o servei, i si el preu no arriba o els 

sobrepassa, molt possiblement pensarà que és excessivament barat o car, es a dir 

un preu injust. Hi ha un llindar entre els preus màxims i mínims que el client està 

disposat a pagar. 

No hi ha una raó empírica evident per a que el client prengui aquesta mena de 

decisions, i els arguments hauria que cercar-los en la seva experiència, en 

l’associació que estableix entre un producte i altres, etc.  

Els costos constitueixen un dels punts de referència inevitables a l’hora de fixar 

els preus, i el càlcul d’aquests i la seva gestió són fonamentals per a què l’empresa 

sigui rendible. Com és sabut, els preus són més que la suma de costos i beneficis, i 

es important que sigui emprat conjuntament amb altres sistemes per a determinar-

ne un preu final més exacte. 

Totes les empreses turístiques que concorren en un mateix mercat intenten 

posar als seus productes o serveis uns preus competitius. Conèixer els preus de la 

competència és fonamental, sobre tot si es té en compte que els consumidors / 

usuaris l’utilitzen com a element de comparació entre empreses o productes.  

El concepte de preu de mercat s’obté realitzant la mitjana dels preus de tos els 

productes que s’ofereixen en un determinat mercat. Fixar els preus exclusivament 

en funció de la competència és una decisió summament perillosa, perquè no 

garanteix la qualitat real de gestió, perquè és una acció excessivament clara i els 

competidors poden reaccionar amb gran agressivitat; perquè si no es coneixen amb 

exactitud els preus de la competència, es pot fixar un preu que ens aporti un 

benefici massa baix i produeixi un deteriorament de la rendibilitat, etc.  

Les empreses amb un alt nivell de diferenciació, tenen la capacitat de fixar 

preus no basats prioritàriament amb els preus de mercat. 

Són moltes les possibilitats estratègiques que poden seguir les empreses en la 

fixació dels preus orientant-se amb la competència, no obstant, existeixen tres 

plantejaments generals bàsics que fan referència a la seva situació al mateix nivell, 

per damunt o per baix dels preus de mercat: a) l’estratègia de preus elevats és una 

estratègia per a vendre productes de qualitat, en ocasions emprant el preu per a 

promoure la idea de categoria o prestigi; b) els preus baixos, també anomenats 

preus de penetració, implica una reducció important de preus de venda en el 

mercat de tal manera que als competidors els hi resulti difícil respondre amb els 

seus. L’establiment ven a baix preu i intenta compensar marges dèbils amb grans 

volums de vendes. Els preus baixos solen ser emprats per a obrir o ampliar 

mercats; i c) La majoria de les empreses, que no disposen d’elements diferencials 
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molt definits, no solen tenir capacitat per a fixar preus molt elevats ni per a cercar 

una penetració a través de preus baixos. En general, han de basar les seves 

estratègies de preus en límits que s’ajustin als preus migs de mercat, es a dir, en 

una alineació amb la competència. 

En el cas del turisme en el medi rural de les Illes Balears, ha quedat demostrat 

que les empreses prenen com a punt principal de referència el preus de la 

competència, junt amb els costos.  

Afegir que com a conseqüència de la dificultat de fixar preus, han aparegut 

tècniques o sistemes basats en programes informàtics que permeten una major 

diversitat en l’aplicació de tarifes i una millor gestió per a optimitzar la rendibilitat 

de l’empresa. Un d’aquests sistemes és el yield management, consisteix bàsicament 

en què es paguen tarifes distintes per un mateix servei en funció d’un conjunt de 

tècniques informàtiques de previsió, de manera que els preus tendeixen a pujar 

quan la demanda és major que la oferta i baixen quan l’oferta és superior a la 

demanda. 

A l’estudi es constata que els preus dels establiments de turisme en el medi 

rural  a les Illes disten molt dels preus d’aquests establiments en altres CCAA. El 

preus mitjans de les habitacions dobles (estàndard) es situen en: 
 
 

TAULA 24.  Preus de les habitacions dobles, per illes, en temporada alta 
 

 MALLORCA MENORCA EIVISSA IIBB 

HOTEL RURAL 234,44 196,66 207,5 212,53 
AGROTURISME 145,52 124,71 248,5 172,91 
TURISME INT. 121,12 137,5 -149 129,31 

 

TAULA 25.  Preus de les habitacions dobles, per illes, en temporada baixa 
 

 MALLORCA MENORCA EIVISSA IIBB 

HOTEL RURAL 192,33 111 160 154,44 
AGROTURISME 118,41 76,85 169,75 121,67 
TURISME INT. 109,75 86 - 97,86 

 
 

Fent un estudi quantitatiu dels preus, els resultats mostren que els 

agroturismes d’Eivissa són els més cars, seguits dels de Mallorca, i els més barats 

són els de Menorca. Fet que té una explicació senzilla, el nivell de qualitat dels 

establiments. Malgrat que a Mallorca les edificacions solen ser de millor qualitat 

constructiva que a Eivissa, el nivell d’equipaments, mobiliari, decoració, etc. és un 

poc superior en aquesta darrera illa.  

                                                
149 Encara no hi havia cap establiment autoritzat en el període de realització de l’enquesta. 
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Una altre qüestió a destacar, és que quan es varen visitar els hotels rurals 

d’Eivissa, ja es va detectar que aquests no assolien la categoria dels agroturismes 

fet que fa que el preu sigui inferior al dels AGs -, mentre que a Mallorca els hotels 

rurals destaquen, per damunt dels agroturismes i els turismes d’interior, per la seva 

categoria, i a més a més, perquè ofereixen alts nivells de confort i distinció. 

A Menorca, els tres tipus d’establiments són els més senzills de les tres Illes, tot 

i que,  encara així, el nivell de qualitat és bastant bo.  

Agafant com a base els preus mitjans dels allotjaments, s’establia com a 

objectiu de la investigació determinar l’estratègia de màrqueting i els mètodes 

seguits pels allotjaments estudiats a l’hora de fixar els preus. Els resultats generals 

són els que a continuació es mostren: 
 

TAULA 26. Estratègia seguida pels propietaris a l’hora d’establir els preus de mercat 
 

 
Les respostes són múltiples, atès que els establiments poden decantar-se cap a 

més d’una estratègia per a fixar els preus. Un 51,57% dels enquestats pensa que 

els costos han estat la base per a establir la seva estratègia de preus, un 58,82% 

han agafat com a base dels seus preus els de la competència i un 30,88% han 

seguit altres estratègies, d’entre les quals destaquem els estudis de mercat, els 

‘business plans’, l’aprofitar èpoques de màxima demanda, el servei – qualitat, etc.. 

Els establiments que tenen en compte el mercat al qual es dirigeixen, s’han basat 

en servei-qualitat i solen tenir els preus dels allotjaments superiors a la mitjana. 

Si es consideren les estratègies de discriminació de preus (ofertes), que poden 

ser tant estratègies de preus com de promoció de vendes, trobem: 

 

 
TAULA 27. Estratègies de discriminació de preus dutes a terme pels allotjaments rurals 

 de les Illes Balears. 
 

Estratègies per a fixar els preus 
(respostes múltiples) 

Freqüència % s/ 
total 

% s/ 
mostra 

Els costos 35 36,46 51,47 
El que fa la competència 40 41,67 58,82 
Altres 21 21,88 30,88 

Total freqüències 96 100,00 141 
Total mostra 68   

Ofertes o promocions 
(respostes múltiples) 

Freqüència 
% s/ 
total 

% s/ 
mostra 

No es realitzen ofertes 27 31,03 36,99 
Oferta de cap de setmana                     8 9,20 10,96 
Oferta 2 x 1                                3 3,45 4,11 
Oferta especial per setmana completa        19 21,84 26,03 
Altres ofertes                              30 34,48 41,10 

Total freqüències 87 100,00 119,18 
Total mostra 73   
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Dins de les ofertes que varen servir de base per a l’enquesta, la més usual és 

l’oferta especial per setmana completa realitzada per un 26,03% dels establiments, 

i es troba que altres ofertes ho supera amb un 41,10%, d’entre les quals 

destaquen:  descomptes especials per a clients repetidors, que poden ser d’entre 

10 -15% (a més de detalls com cava i cistelles de fruita, i fins i tot algun dia 

d’estada de franc); descomptes per grups; llargues estades 14 x 12, ofertes per a 

empreses, i setmanes gastronòmiques, entre d'altres. També és de remarcar que 

un 33,99% dels allotjaments, com mostra la taula anterior, no realitzen cap tipus 

d’oferta.        

Per concloure, les estratègies de preus dels establiments de turisme rural de les 

Illes Balears, en funció dels resultats obtinguts, es caracteritzen per la poca 

importància que donen a aquest instrument, doncs el que fa la competència i els 

costos són les variables principals a l’hora d’establir els preus i es tenen poc en 

compte les característiques del propi allotjament o del sector al qual van dirigits. No 

obstant això, es pot afirmar que els preus dels establiments estan en consonància 

amb el grup al qual pertanyen, i a l’illa de referència com es va comprovar a l’inici 

d’aquest apartat (amb l’excepció d’Eivissa on els AG presenten un preus superiors 

als HR, tot i que teòricament aquests segons corresponen a un grup i/o categoria 

superior). Per altra banda, s’observa que els establiments duen a terme una 

estratègia de discriminació de preus per temporada, i a la temporada baixa fan, 

com és lògic, més, i millors, ofertes. 

     Un cop ja es té definit el producte i establert el seu preu, s’ha de fer arribar el 

producte turístic al mercat i s’ha de comunicar la seva existència. La distribució i 

comunicació, a nivell de màrqueting turístic, es troben interrelacionades (SERRA 

2002). 

 

 
3. ESTRATÈGIES DE PROMOCIÓ /  COMUNICACIÓ 

 

La percepció de l’oferta no és una cosa que ocorre espontàniament. Hi ha un 

procés de recerca per part del comprador, i en aquest procés les estratègies 

comercials han d’incloure determinats instruments que comuniquin i recordin al 

comprador potencial l’existència del producte, i els seus beneficis i diferències 

respecte d’altres ofertes. 

La promoció és la faceta més visible del màrqueting, no obstant això 

constitueix, tan sols, una part - una de les quatre P’s -. 

La promoció suposa, fonamentalment, comunicació, transmissió d’informació del 

venedor al potencial comprador (l’existència i els beneficis d’un determinat 

producte), i el contingut es refereix al producte o a l’empresa o organització que el 

comercialitza. La seva transmissió es pot realitzar a través de distints mitjans, i la 
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seva finalitat és la de convèncer als potencials consumidors dels beneficis que els hi 

reportarà el producte o servei turístic, i persuadir al consumidor per que el compri. 

De forma general, es pot dir que la seva finalitat última és la d’estimular la 

demanda entre els segments de mercat als quals va dirigida (SERRA, 2002). 

 Els instruments de comunicació han de despertar la curiositat i captar l’atenció 

del públic i transmetre un missatge adequat. No es tracta de convèncer als 

receptors del missatge de que comprin el producte turisme rural, sinó que s’ha 

d’intentar provocar un canvi d’actitud o de comportament, com diu TRAVERSO 

(1996), cap els recursos naturals o culturals. 

Existeixen moltes i variades formes de comunicació del producte turístic. Però 

els instruments, o accions, promocionals que s’utilitzen amb major profusió en el 

sector turístic rural, o més específics d’ell, són: 

 Promoció telemàtica, com és Internet,  els GDS (Global Distribution Systems)150 

o els GNE (GDS New Entrants)151, amb canals informàtics a través dels quals 

l’intermediari o el consumidor final poden tenir accés a la nostra destinació o els 

nostres productes. 

 Les publicacions especialitzades en turisme en el medi rural són un mitjà de 

comunicació del producte destacable, perquè el promocionen i el donen a conèixer, 

a més de facilitar el contacte directe amb els distints allotjaments i activitats; la 

periodicitat sol ser mensual. En el nostre país troben diverses revistes 

especialitzades com són Turismo rural, Aire Libre, España desconocida, etc. També 

trobem guies d’allotjaments rurals amb les activitats que aquests ofereixen i la 

gastronomia de la zona, com Michelin Verde, Salvat, Everest, Fitur Active, Susaeta-

Turismo rural, etc.  I és convenient aconseguir patrocinadors o venda d’espais 

publicitaris per a finançar aquest material informatiu (GILBERT, 1989). 

      Una de les publicacions més usuals per a la promoció turística són les guies 

turístiques i de serveis.  Es tracta de publicacions que s’utilitzen per a la preparació 

del viatge, i en el lloc de destinació. Generalment aquesta mena de publicacions 

suggereixen coses interessants per fer o veure i, a més a més, ofereixen informació 

pràctica per que el turista pugui arribar, desplaçar-se, allotjar-se i desenvolupar-se 

en un entorn que no coneix (ALTÉS MACHÍN, 1995). La publicació d’aquestes guies 

la solen fer empreses comercials que les posen a la venda, no obstant això també 

hi ha algunes publicacions de l’administració o sector públic. 

 Les guies turístiques compleixen la funció d’informar i divulgar els recursos 

turístics de diferents zones o espais. Malgrat que hi ha moltes variants, la majoria 

                                                
150 Les principals empreses que comercialitzen aquests sistemes són Amadeus, Galileo, Sabre i 
Worldspan. 
151 Models de negoci de baix cost, capaços de reduir fins a un 75% les tarifes cobrades als proveïdors de 
serveis per reserva realitzada. Per això, els GDS tradicionals atravessen un període de canvi, marcat per 
una integració vertical aprofitant les oportunitats d’internet. 
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d’elles es caracteritzen per presentar un àmbit territorial com a marc de referència 

(país, regió, comarca o itinerari). És important diferenciar entre les guies de 

descripció general dels recursos de l’espai geogràfic, d’aquelles la finalitat de les 

quals es centra en alguns aspectes temàtics del conjunt de recursos (guies 

gastronòmiques, d’arquitectura popular, etc.).  Per altra banda, s’ha de distingir de 

les guies dirigides a segments molt específics de la població, ja siguin segments 

motivacionals, com les guies gastronòmiques, o a segments d’edat, com les 

dirigides a públic juvenil (CALABUIG i MINISTRAL, 1994). Afegir que les guies 

presenten un format de llibre imprès i/o CD / DVD. 

 A més de les guies turístiques esmentades, existeixen les guies de serveis, que 

són una font documental bàsica de dades pràctiques dels serveis en els quals es 

centren. La informació que s’hi troba sol estar ben actualitzada, i es diferència, 

principalment, entre guies centrades en l’allotjament i les que es centren en la 

restauració. 

 Els fullets, fulletons i catàlegs han de captar l’atenció dels potencials clients i, 

per tant, el disseny de la portada és fonamental, així com donar un missatge amb 

força per a crear expectatives. Les imatges tenen una importància cabdal, per així 

poder conèixer l’allotjament, activitat o servei que es ven. A més a més, han de 

donar una informació necessària del telèfon, adreça, mapa de situació, manera de 

fer la reserva,... es a dir, instruments que faciliten la venda del producte.  

“Un fullet és una eina, un mitjà publicitari i comercial del qual disposa el 

professional del sector turístic, per comunicar informació i vendre el seu producte-

servei. És l’ambaixador de l’empresa, la imatge de la qual transmet” (PARENTEAU, 

1995) 

    Degut a la multitud d’organismes públics i empreses privades que intervenen en 

la promoció turística general de les Illes existeix una gran varietat i àmplia oferta 

de distints catàlegs i fullets sobre la destinació. Això, per una part, és un factor 

favorable per a la promoció ja que crea una àmplia diversitat de material 

promocional. Però per altra banda, el turista, o potencial turista, pot perdre’s 

fàcilment en tanta informació distinta i en part confusa. 

    A continuació es realitza un esquema resum dels principals agents que realitzen 

la promoció turística de la destinació Illes Balears. 

 Sector públic:  

o A nivell nacional: TURESPAÑA. 

o A nivell autonòmic: el Govern de les Illes Balears a través de  

Conselleria de turisme. A més a més alguns instituts (organismes 

part pública i part privada) com son l’IBATUR (Institut balear del 

turisme); i també l’INESTUR (Institut d'estratègia turística), 
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conformat pel Centre d'Investigació i de Tecnologies Turístiques de 

les Illes Balears (CITTIB), l’Institut de Qualitat Turística (IQT) i 

Inversions per a la millora de l'Entorn Turístic (IMET). 

o A nivell local: A nivell insular els Consells insulars de Mallorca, 

Menorca, i d’Eivissa / Formentera;  i a nivell municipal els diferents 

ajuntaments. 

 Sector privat: 

o Associacions empresarials / turístiques. 

o Empreses del sector turístic. 

o Foment del Turisme de Mallorca, Menorca, i d’Evissa-Formentera. 

 Els mapes, plànols i rutes, són una important font documental, ja que contenen 

informació valuosa per a sortir-se’n bé pel territori, no tan sols per les indicacions 

de les vies de comunicació, si no perquè també solen informar dels principals 

atractius de la zona. 

     Una de les formes de distribució més emprades en turisme rural és a través de 

centrals de reserves. Aquestes ofereixen al client tota la informació que ell 

demanda sobre cada producte (característiques dels establiments, tarifes, activitats 

que es poden realitzar, etc.). 

     Las relacions públiques (rrpp) són una altra funció important que el màrqueting 

aporta al turisme rural. Amb un planejament de rrpp individualitzat per a cada zona 

rural, es pretén (GILBERT, 1989): a) Informar a la població de la política de gestió 

que s’ha adoptat per a la zona; b) Oferir exemples concrets dels beneficis obtinguts 

per aquesta política de gestió, i c) Cercar la cooperació amb els mitjans de 

comunicació locals i regionals. 

      Les activitats o instruments de rrpp més emprats en turisme són: a) Les notes 

o comunicats de premsa; b) L’aparició de personalitats en la nostra empresa; c) Els 

butlletins de notícies, dossiers i altres publicacions; d) els viatges de familiarització 

(fam trips) utilitzats per a tractar d’influir positivament sobre intermediaris o 

periodistes, mitjançant viatges gratuïts i estades a l’establiment de turisme rural; 

e) els workshops (jornades o reunions professionals de treball que impliquen el 

contacte directe entre l’oferta - els representants de destins o empreses oferents de 

serveis turístics – i la demanda – representants d’organitzacions o empreses 

turístiques emissores-); i f) el patrocini o esponsorització (consistent en el 

finançament i recolzament a diferents persones u organitzacions, o per a la 

realització de determinades accions o esdeveniments per part d’una persona o 

entitat externa). 

     La publicitat consistent en la inserció d’anuncis en diversos mitjans de 

comunicació de masses com televisió local o regional, premsa, radio, publicitat 
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exterior,... Fins i tot inclusió d’anuncis en guies, pàgines web d’operadors 

turístics,... 

     La publicitat és una manera molt efectiva de fer d’arribar el producte / servei a 

un gran nombre d’usuaris. L’objectiu d’una campanya publicitària és donar a 

conèixer el producte / servei al major nombre de persones possibles per a incitar-

los a comprar, augmentar la notorietat o canviar la imatge d’un producte i informar 

al públic sobre les seves característiques. 

     La propaganda, un mitjà de comunicació encara que poc utilitzat en el TR, però 

al qual s’ha de fer al·lusió, atès que es tracta de la comunicació ideològica o de 

valors culturals: informa a la població, genera consciència i modifica conductes. A  

pesar de que tant la propaganda com la publicitat pretenen modificar la conducta 

de la gent, aquesta es diferencia de la publicitat per la manca d’afany de lucre, es a 

dir, que no té una finalitat comercial. 

     El principal problema per a les empreses turístiques radica en plasmar el que és 

intangible, i els múltiples atributs dels servei. I se li ha d’afegir l’alt cost que té la 

publicitat, que en molts de casos no és assumible per a petites empreses.  

     Afegir que, altres instruments, malgrat que encara no massa emprats, per al 

turisme rural, són els PLV (publicitat en el lloc de venda), el màrqueting directe 

(comunicació de l’oferta de bens i serveis directament al consumidor potencial, 

sense comptar amb intermediaris), el merchandasing (pòsters i altres displays), i 

l’esponsorització (és la comunicació a través del patrocini de determinats 

esdeveniments o persones amb una projecció important) 

     Per a finalitzar, afegir la importància que tenen les fires pel turisme en el medi 

rural amb l’objecte d’establir contactes comercials i per a conèixer quins productes 

ofereixen els nostres competidors, així com els mitjans de comercialització que 

empren. 

    Les fires de turisme són grans esdeveniments en la promoció i comercialització 

del turisme que atreuen a professionals de nombrosos països, i també atreuen 

l’interès dels ciutadans, o sigui de la demanda. 

    Les principals fires turístiques espanyoles i europees són:  

a) Fires espanyoles: FITUR (Feria Internacional de Turismo de Madrid), és la 

principal fira espanyola de turisme. Des de 1994 compta amb una secció de 

turisme actiu: FITUR-ACTIVE. EXPOVACACIONES – Feria del turismo y del 

tiempo libre, AGROTUR (a Cornellà), i el SITC (Saló internacional del turisme de 

Catalunya) de Barcelona són altres esdeveniments a destacar. A més a més 

trobem altres fires d’àmbit regional o comarcal, relacionades específicament 

amb el turisme rural, com INTUR – Feria de Turismo Interior (Castella – Lleó) o 

TURINTERIOR (Extremadura), per citar-ne algunes. 
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b) Fires europees: la WORLD TRAVEL MARKET (Londres), l’ ITB de Berlín, la BIT 

(Borsa Internationale dello Turismo) de Milà o la FOIRE DE PARIS (Salon du 

Turisme - Versalles). 

     La forma concreta en que es combinen els distints instruments promocionals es 

denomina mix de promoció de l’empresa, i dependrà bàsicament, de les 

característiques del producte, del mercat, de la competència i de l’estratègia 

perseguida per l’empresa. 

   A mode de resum, la comercialització de l’oferta turística ha de basar-se en un 

producte que es composa d’uns beneficis bàsics, d’un tangible i d’un producte 

potenciat, que ha de cobrir les necessitats i expectatives dels consumidors. Un cop 

es té el producte, amb un preu establert, s’ha de dur al mercat i s’ha de comunicar 

la seva existència, emprant els diferents instruments de marketing, per arribar al 

nostre públic objectiu.  

    S’estableix com un dels objectius d’aquesta investigació el coneixement de les 

estratègies de màrqueting de cadascun dels establiments analitzats, tant les formes 

de comunicació emprades com els distints instruments de promoció que utilitzen 

par a donar-se a conèixer en el mercat. 

    Els resultats, que es recullen en la taula següent, mostren que els mitjans per a 

donar a conèixer el producte turisme rural són bastant diferents segons l’illa de 

referència: 
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TAULA 28.   Mitjans  de  promoció  dels  allotjaments  rurals  a  les Illes Balears (pels quals 
les persones que es varen allotjar a l’establiment varen conèixer l’existència d’aquest) 
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       Els principals mitjans promocionals són els amics (el que s’anomena boca a 

boca/orella) seguit de la informació d’internet de la pròpia web de l’establiment. A 

Eivissa les guies tenen la mateixa importància que la informació per internet a la 

web de l’establiment. A Mallorca tenen, igualment, una gran importància els fullets i 

les AAVV virtuals. També a l’illa d’Eivissa és remarcable la importància de les 

revistes especialitzades. 

L’assistència a fires, i els anuncis en premsa no són massa rellevants, només a 

Eivissa tenen una certa importància. S’ha visitat FITUR 07, i s’ha pogut observar 

que només uns pocs establiments promocionaven els seus productes/serveis, i ho 

feien a través de l’stand del govern de les Illes Balears, i com no podia ser d’altre 
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forma, cada illa (o Consell insular) per separat, com a tres productes insulars 

diferenciats i dirigits a mercats diferents. Aquestes actuacions ens donen a conèixer 

la capacitat del sector polític de les nostres illes per a promocionar el turisme. 

Els resultats confirmen que per donar-se a conèixer com empresa de turisme 

rural, el que millor funciona és el boca a boca, ja que si un client està satisfet 

repetirà l’estada o ho recomanarà als seus coneguts o amics152. La resta de mitjans 

són també bastant utilitzats. Ocupen al darrer lloc les associacions a Menorca i a 

Eivissa - i és un fet que era predible perquè no disposen de cap associació 

reconeguda a nivell insular -. 

Un dels punts que també es va estudiar va ser el de les ajudes (o subvencions)  

rebudes, tant per l’obertura o millora de l’establiment, com per temes de promoció. 

Els resultats foren els següents: un 36,11% dels establiments han rebut ajudes per 

l’obertura o millora de l’establiment i/o les finques (de programes o fons europeus –

LEADER I i II,  FEOGA, i FONER, principalment - i la Conselleria d’agricultura i pesca 

– FOGAIBA-), i un 66,89 dels establiments no han rebut cap ajuda de 

l’administració. Concretament en quan al tema d’ajudes per a promoció dels 

establiments indicar que un 18,06 % han rebut alguna ajuda, i un 81,94% no han 

rebut cap tipus d’ajuda per a la promoció del seu negoci. D’entre aquestes trobem 

la subvenció per a la realització de follets, rètols, menús, ... en català, aportada per 

alguns ajuntaments i consells insulars (administració local). El que sembla més 

estrany, és que l’administració pública autonòmica competent en matèria de 

turisme, no ofereixi cap tipus d’ajuda o subvenció en matèria de turisme rural, ni 

tan sols en turisme general – i molt poca ajuda per a la realització d’investigacions 

sobre temes turístiques o per I+D+i -.  

 
 

4. ESTRATÈGIES DE DISTRIBUCIÓ 

 

La distribució és un instrument del màrqueting-mix de caràcter estratègic, atès 

que les decisions de distribució són difícilment reversibles a curt termini, es 

necessita temps per a modificar el sistema de distribució. 

La seva funció bàsica és incrementar l’accessibilitat del potencial client o 

consumidor a la informació relativa als nostres productes o serveis, i facilitar-li la 

manera d’efectuar les reserves. 

Existeixen una sèrie de factors condicionants, tals com les característiques del 

producte i el mercat, els recursos disponibles de l’empresa, les formes més 

                                                
152 Hi ha estudis que demostren que un client satisfet li contarà la seva bona experiència a 3 persones 
més, mentre que un client insatisfet ho dirà a 10 ó 12, i quasi mai lho dirà al propietari o gerent 
encarregat de l’establiment. 
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habituals de distribució dins del sector, etc. que l’empresa ha d’avaluar atès que 

limiten les possibilitats d’elecció del canal de distribució. 

Les decisions relatives a la variable distribució impliquen el disseny i posada en 

pràctica de decisions relatives a: a) canals de distribució, b) merchandising 

(conjunt d’activitats dutes a terme per a estimular la compra del producte en el 

propi punt de venda) i c) màrqueting directe (relació directa entre oferent i 

consumidor, sense intermediaris) (SERRA 2002). 

En quan a les estratègies del canal de distribució, existeixen dues orientacions 

alternatives, o bé es pot realitzar una combinació d'ambdues: 

 Estratègia d'impuls o d’empenta (push): El productor planifica que el canal li 

serveixi com instrument per a promoure el seu producte. 

 Estratègia d'atracció (pull): El productor dirigeix la promoció del producte 

directament al consumidor final, encarregant-se plenament ell de totes les 

activitats oportunes, amb l'objectiu de fomentar per si mateix la demanda 

del producte i atreure al consumidor cap al canal de distribució. 

El cas de la distribució de productes i serveis turístics és diferent a la dels 

productes tangibles. Aquí és el consumidor que es desplaça cap a les instal·lacions 

de l’oferent, d’aquí la importància del transport i de l’accessibilitat de les empreses i 

destins. 

L’accessibilitat del producte o destinació, entesa aquesta com la major o menor 

facilitat (en termes de cost de temps, esforç i doblers) perquè el visitant pugui 

arribar a les nostres instal·lacions, incrementa o disminueix les alternatives de 

possibles canals de distribució a utilitzar. A les Illes Balears, en els darrers anys, 

s’ha produït un important creixement de l’oferta de turisme rural. Els turistes que 

s’allotgen en aquests establiments viatgen majoritàriament de forma independent, 

sense comprar paquets turístics comercialitzats pels TTOO. La demanda existia 

abans, però no s’ha pogut materialitzar fins a la dècada dels noranta degut a 

l’increment de l’accessibilitat de la destinació: la comercialització, a preus 

raonablement econòmics, de places en les nombroses connexions aèries regulars 

amb el Regne Unit i Alemanya. Abans d’aquest fet, l’única alternativa per a viatjar a 

les Balears a preus raonables era la compra d’un paquet turístic d’un TO. Per tant, 

el TO era, pràcticament, l’única alternativa o canal de distribució factible per la 

baixa accessibilitat de la destinació. Amb l’augment de l’accessibilitat s’han anat 

incrementant les alternatives de distribució utilitzables, inclosa la distribució 

directa. 

Avui es viu en la societat de la informació i la comunicació, i els sistemes i 

canals de distribució estan sotmesos a un procés de vertiginós canvi i ràpida 

evolució. I l’element de canvi més important per a la distribució turística es 

composa per internet i els sistemes globals de distribució (GDS i GNE). 
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Quan s’analitza la distribució en el sector serveis, s’ha de tenir en compte que la 

producció s’ha de vendre cada dia i que una venda no realitzada, o perduda, no es 

recupera mai més. 

Les empreses de turisme en el medi rural, a l’hora d’escollir les estratègies de 

distribució, poden elegir entre una distribució directa o indirecta. Les Illes Balears 

s’han decantat cap a ambdues opcions de distribució. 

Una de les estratègies d’apropament al potencial client i per tant, de distribució, 

és l’associacionisme, que facilita la distribució de l’oferta rural. Les associacions de 

turisme rural són xarxes privades creades pels mateixos promotors de turisme 

rural, en alguns casos, conjuntament amb altres empresaris relacionats amb el 

turisme a la zona o regió. Solen adoptar la forma d’associació sense afany de lucre i 

algunes s’agrupen en federacions. A la comunitat balear es troben: 

 ASSOCIACIÓ D’AGROTURISME BALEAR. 

 ASSOCIACIÓ DE FINQUES D’AGROTURISME DE MALLORCA – PIMEM 

 REIS DE MALLORCA – Hotels amb caràcter. 

 SOM 7 (agrupació de 7 finques del municipi de Selva) 

 ASSOCIACIÓ DEL MUNICIPI DE SANT JOAN DE LABRITJA, D’EIVISSA 

 ASSOCIACIÓ D’AGROTURISME D’EIVISSA153 

 AGRAME – Associació  d’empresaris d’explotacions agràries de Menorca-154.  

  

A més a més, es poden afegir la Federació empresarial hotelera de Mallorca, 

l’Associació hotelera de Menorca, la Federació d’hotels d’Eivissa i Formentera  i, en 

menor mesura, l’Associació de Cadenes Hoteleres – Illes Balears. Així com 

l’existència d’algunes guies a menor escala, com la Guia de Turisme rural d’Eivissa i 

Formentera editada pel seu Consell, o per la Guia d’establiments de turisme rural 

de Manacor, iniciativa promoguda pel propi ajuntament d’aquest municipi. 

Les petites empreses de turisme rural, normalment no es troben en posició 

d’assumir per elles mateixes el seguiment dels mercats, per manca de temps, 

formació o mitjans econòmics o materials. Però quan aquestes petites empreses 

s’associen poden ser més competitives. 

Un altre sistema de distribució directa cada cop més important és Internet i les 

tecnologies informàtiques. Les empreses es posen en contacte amb el mercat a 

través de les seves pàgines web, i es poden realitzar reserves directament a través 

d’una xarxa informàtica. 

El coneixement dels distints canals de distribució emprats per les empreses de 

turisme rural per a arribar al seu mercat objectiu és una altra de les finalitats 

                                                
153 Encara en tràmit en data 01.09.06. Es tracta d’una iniciativa promoguda pel propietari de l’Hotel rural 
Villa Can Maries, el Sr. José Torres. 
154 Disposa d’una Guia d’establiments d’agroturisme a Menorca.  
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d’aquesta investigació. En aquest sentit, s’ha recabdat la informació que a 

continuació s’exposa: 
 
 

GRÀFIC 15.  Mitjans pels quals es distribueix la informació dels establiments rurals 
de les Illes Balears. 
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Són dades destacables que el canal de distribució més utilitzat, com ja es va 

predir, sigui internet (100% dels establiments l’empren) seguit dels fullets i, a més, 

les  guies turístiques -. 

En quan a les centrals de reserves155, s’ha d’apuntar que cada dia més 

establiments s’acullen a aquest mitjà de distribució, però que encara manca un 

llarg camí per recórrer. És de destacar el paper de les centrals de reserves de les 

associacions insulars; així com la central Rusticae, que recull petits hotels amb 

encant, de molta qualitat, de tota Espanya 

                                                
155 Els sistemes desenvolupats pemeten la connexió amb les més importants CRS (Computer 
Reservations Systems). 
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Dins d’altres es troben les recomanacions o boca a boca, el telèfon directe, i 

els reportatges realitzats per periodistes, principalment. 
 
 

GRÀFIC 16.  Forma de contractació (percentatge) 
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La contractació directa és la principal forma de contractació, ja sigui mitjançant 

internet o clients directes telèfon o fax –que en molts de casos han trobat la 

informació per internet -, i en menor grau el clients directes en el propi 

establiment. Eivissa és l’illa que presenta més contractació directa: 63,5% internet 

+ 18,5% telèfon/fax + 4,5% en el propi establiment, el que fa un 86,5%, i la 

contractació amb agències de viatges (ja siguin majoristes / TTOO o minoristes) és 

insignificant, tan sols un 10,5%.  Mallorca és l’illa amb menys clients directes 

(41,16% internet + 14,55 telèfon / fax + 5,37 en el propi establiment = 61,08%), i 

més clients que venen a través d’agències (18,36% TTOO + 14,25% AAVV = 

32,61%) 
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Amb l’augment de la contractació directa, enlloc d’emprar els canals tradicionals 

mitjançant un paquet  / viatge combinat (o un forfait) ofertat per un TTOO o AAVV 

en origen, s’aconsegueix: a) que la destinació no tingui un control limitat sobre el 

procés de comercialització per no dependre de tercers, i b) que no es faci tanta 

despesa en origen i més en destinació, i amb això es contribueixi en major mesura 

a l’objectiu d’incrementar la riquesa local. 

Una dada a destacar és el creixent augment de la contractació directa, on 

request,  i la disminució de la dependència dels TTOO. 

Hi ha estudis que afirmen que “a mesura que l’establiment fa més anys que està 

obert augmenta el grau de fidelització, arribant fins al 55% de repetidors en els 

casos dels establiments més antics, mentre que en els que duen menys de tres 

anys de funcionament el percentatge mitjà arriba únicament a poc més del 18% 

dels clients” (TUR i GARAU, 2002). No obstant això, s’ha observat que, en termes 

generals, a mesura que fa més anys que està obert l’establiment sol augmentar el 

grau de clients repetidors, es a dir, el grau de fidelització sol créixer amb 

l’antiguitat de l’establiment, però no ho podem afirmar taxativament, perquè no 

sempre és així, ja que hi influeixen altres factors com l’amabilitat dels empleats, 

l’oferta complementària que ofereixen a l’establiment, les vies de connexió,... fet 

que es demostra fàcilment a aquest estudi, doncs establiments amb només 4 anys 

d’antiguitat tenen percentatges del 50 i 60% de clients repetidors, i altres amb una 

antiguitat de 17 o 18 anys, presenten un grau de repetició del 20 i 15% 

respectivament. Fins i tot, es parla de que un alt grau de clients repetidors pot ser, 

tant conseqüència de tenir un bon producte i per tant clients satisfets, com un 

indicador d’incapacitat del l’establiment per a atreure a nous turistes. 

Se’ls hi va demanar als propietaris / gestors d’establiments de turisme rural que 

indiquessin amb quines empreses contractaven habitualment, i les respostes varen 

ser molt variades i disperses: 

 
 IRTOURS 
 ALPITOUR 
 CASTAWAYS 
 CLASSIC TRAVEL 
 CV TRAVEL 
 DAVIMAR 
 DERTOURS 
 DONATELLO 
 EL CORTE INGLÉS 
 ELEGANT 
 JAHN REISEN 
 EUROPA EXKLUSIV 
 REWE TURISTIK (MTS) 
 EUROPLAYAS 
 FINCAS 4 YOU 
 THOMAS COOK 
 FTI 
 GUIA RURAL 

 GULET 
 HOLA MALLORCA 
 HOTELBEDS 
 HOTELPLAN 
 HRS (Hotel Reservation 

Service) 
 INNTRAVEL 
 INTERSOL 
 RUSTICAE 
 JET TOURS (ULTRAMAR 

EXPRESS) 
 JUMBO TOURS 
 RUSTIC RESORT 
 FINCA FERIEN 
 KUONI 
 LTU 
 LTU PLUS 
 LUXAIR 
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 MAGIC 
 MALLORCA DREAM 
 MALLORCA HOLA 
 PEGASUS 
 VIAJES MAJÓRICA 
 MALLORCA LANDHOTEL 

ONLINE 
 MALLORCA LUUK MOREL 
 MALLORCA URSULA FRIEDRICH 
 MALLORCA.COM 
 MAYER 
 MONDIAL 
 THE OTHER MALLORCA 
 MUNDICOLOR 
 OLIMAR REISEN 
 PEACOCK TRAVEL 
 RUSTIC RENT 
 SIDETOURS 
 SIERRA MAR 
 TUI 
 SIMPLY MALLORCA 

 SOMETHING SPECIAL 
 SIMPLY TRAVEL 
 STELLION 
 TAKE & TRAVEL 
 THOMSON 
 TOP TRAVEL 
 TRAVEL 4YOU 
 TRIO FINCA VERMIETUNG  
 TRIO REISEN 
 TRIO TRAVEL 
 FINCAS.DE 
 TUI DEUTSCHLAND 
 VIAJES MAGON (Menorca) 
 VIAJES MARSANS 
 VIAJES ECUADOR 
 VIAJES MARTEL 
 VIAJES ORIENTA 
 VIATGES TRAMUNTANA 
 VIRGINIA TOURS 
 WELLCOME REISEN 

 
 
 

Com s’observa, els propietaris o gestors d’establiments d’allotjament de turisme en 

el medi rural de les Illes Balears contracten amb tota mena de productors, proveïdors i 

intermediaris turístics, ja sigui mitjançant grups turístics o TTOO (com REWE 

TOURISTIC, THOMAS COOK, THOMSON / TUI, etc), agències de viatge espanyoles 

majoristes (EUROPLAYAS, MUNDICOLOR, etc), majoristes - detallistes (EL CORTE 

INGLÉS, SIDETOURS, VIAJES MARSANS, etc) o detallistes – minoristes -, a més de 

portals d’internet d’empreses estrangeres, com FINCAS.DE, HRS, FINCA FERIEN, etc, 

o espanyoles com RUSTIC RENT, RUSTICAE, FINCAS FOR YOU, etc.; o mitjançant 

altres empreses comercialitzadores. També és de destacar que contractin tant amb 

TTOO o AAVV tradicionals com amb empreses especialitzades com MALLORCA 

LANDHOTEL ON LINE, MALLORCA LUUK MOREL, MALLORCA URSULA FRIEDRICH, TRIO 

FINCA VERMIETUN, etc.  

Tenint com a base la teoria econòmica del turisme i estudis sobre el turisme rural 

que estableixen com a mitjà de distribució l’associacionisme, s’analitza aquest factor i 

els resultats mostren el següent: 
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GRÀFIC 17.   Pertinença dels allotjaments rurals a les distintes associacions turístiques de les 
Illes Balears. 
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Destacar, del gràfic anterior, que a Menorca, un 91,67% dels establiments  

pertanyen a alguna associació turística, mentre que Eivissa només compta amb un 

44,44 % d’establiments associats.  

 

Si s’estudien les raons per les quals els establiments són, o no, socis d’alguna 

associació turística, es pot veure que: 
 
 

TAULA 29. Raons per les quals els propietaris són socis de les distintes associacions 
turístiques. 

 

 
 

Del gràfic es desprèn que, la raó principal per estar associat és que facilita la 

promoció de l’establiment, amb un 81,4%, i la resta de raons com són permetre un 

major coneixement del turisme rural, aportar clients o rebre formació, tenen al 

voltant d’un 50% cadascuna d’elles. En quant a altres raons, destacar les següents: 

per inèrcia (hi soc des de fa temps i encara hi continuo), es rep informació, la 

defensa d’interessos comuns i major força grupal, possibles subvencions, etc. 

Raons per estar associat 
(respostes múltiples) 

Freqüència % s/ 
total 

% s/ 
mostra 

Facilita la promoció de l’establiment 35 31,82 81,40 
Permet un major coneixement del TR 24 21,82 55,81 
Aporta clientes 21 19,09 48,84 
Es rep formació 19 17,27 44,19 
Altres 11 10,00 25,59 

Total freqüències 110 100 141 
Total mostra 72   



 ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING DEL TURISME RURAL A LES ILLES BALEARS        CAPÍTOL VII 

 

 
   - 221 - 

 
 

Una dada a afegir és que un 71,43% dels propietaris / gestors d’establiments de 

turisme rural enquestats duen algun tipus d’estadística dels clients que visiten el 

seu establiment, mentre que un 28,57% no en duen cap control. 

 

 

5. CARACTERÍSTIQUES DELS PROPIETARIS / GESTORS D’ETR. 

 

A la investigació, també es vol esbrinar quines són les opinions i idees dels 

empresaris o gestors de turisme en el medi rural, sobre aquesta activitat turística, 

determinar la importància donada a determinats atributs de l’oferta i la demanda, i 

conèixer les estratègies de màrqueting seguides per ells per arribar al seu mercat 

objectiu. 

A fi de determinar les estratègies seguides, es realitzaran, a més a més, una 

sèrie d’actuacions: es farà una anàlisi de l’evolució de l’obertura dels establiments 

per determinar la novetat d’aquest fenomen a les Illes Balears, s’establiran les 

característiques generals dels allotjament en quan al personal que hi treballa, el 

nombre d’unitats d’allotjament (habitacions), i el tipus i preu d’aquestes, entre 

d’altres. 
  

TAULA 30. Dades generals bàsiques dels establiments 
 

 

Variables Mitjana Moda Desv. 
Estàndard 

En quin any es va començar el negoci? 
Quants d’any duu l’establiment en funcionament? 

1998,84 
8,16 

2000,00 
7,00 

3,82 
3,82 

Quantes persones treballen a l’establiment? 
Quantes són de la família? 

8,17 
1,81 

3,00 
2,00 

8,60 
1,19 

Preu d’una habitació tipus (= doble) en temp. alta 
Preu d’una habitació tipus (= doble) en temp. baixa 

166,68 
128,16 

240,00 
100,00 

65,26 
49,67 

Tipus i nombre d’unitats d’allotjament (ua): 
 Habitacions dobles amb bany 
 Habitacions individuals amb bany 
 Habitacions sense bany 
 Habitacions amb saló 
 Suites 
 Estudis 
 Apartaments 
 Altres  
Nombre total d’u.a    

 
5,78 
0,22 
0,01 
2,04 
0,71 
0,19 
0,91 
0,17 
10,09 

 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
8,00 

 
4,28 
0,98 
0,11 
3,58 
1,34 
1,41 
2,20 
0,72 
4,98 

Experiència anterior en el sector turístic? El 57,97% 
dels propietaris (anys) 
 Hoteleria 
 Restauració  
 Agències de viatges 
 Altres 

 
 

13,52 
11,25 
13,75 
14,33 

 
 

20,00 
2,00 
15,00 
10,00 

 
 

9,64 
10,52 
7,72 
4,18 

¿Considera el seu negoci rentable? (Escala de l’1 al 5) 3,04 3,00 0,72 
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En el quadre anterior s’aprecien una sèrie de dades generals dels establiments, i 

es pot veure que la mitjana de temps de funcionament dels establiments és de 8 

anys, es a dir són, com ja s’ha vist, negocis molt nous. Disposen d’uns 8 

treballadors de mitjana per establiment156, dels quals, per terme mig, dos solen ser 

de la família. S’observa també que les habitacions dobles (amb bany) són els 

allotjaments més nombrosos, seguit de les habitacions amb saló. 

L’estudi actual mostra que quasi ja no hi ha habitacions sense bany, cosa que 

és lògic atès que la normativa vigent estableix l’obligatorietat de bany a totes les 

unitats d’allotjament en els HRs i TIs, i d’un bany per cada dues habitacions en els 

AGs, no obstant això la costum generalitzada, a les Illes Balears, és que totes les 

ua. disposin de bany propi. 

Un 57,97% dels propietaris / gestors dels establiments de TR tenien experiència 

dins del sector turístic, i un 42,03% no en tenien. El camp on els propietaris 

presenten menys experiència turística és el sector de les agències de viatges, 

mentre que l’experiència en hoteleria, restauració i altres és molt semblant.  A 

l’apartat altres es troben professions com guia-intèrpret, guia de congressos, 

safata, relacions públiques, etc. 

Segons l’opinió dels propietaris / gestors dels allotjaments rurals, la majoria 

dels establiments ofereixen una rendibilitat moderada - bona, ja que aquesta ha 

estat valorada amb una puntuació mitjana de 3,04 en una escala de valoració, de 

Likert, de 1 a 5 (1= gens rendible, 2= poc rendible, 3= moderadament rendible, 4= 

bastant rendible, i 5= molt rendible). No obstant això, remarcar que es tracta d’una 

apreciació subjectiva per part dels propietaris, una consideració o opinió, i que, 

quan es tracta de termes econòmics que els hi afecten, generalment, es sol donar a 

la baixa. 

Com a complement de l’estudi, i per a determinar les motivacions dels 

empresaris de turisme rural, per les quals es varen abocar en aquest negoci, és 

necessari establir els atributs identificadors dels empresaris dels establiments 

d’allotjament, ja que bona part de les característiques de l’oferta de turisme rural a 

les Illes Balears vendrà definida per les consideracions dels propietaris dels 

establiments que ofereixen l’esmentat producte.  

El perfil dels propietaris /gestors dels allotjaments de turisme en el medi rural 

de les Illes, pot resumir-se en les dades que recullen les taules que a continuació 

s’exposen. 

     Dins de l’apartat dedicat a la formació dels propietaris o gestors per a conèixer 

millor les seves característiques es troben:  

 

                                                
156 No vol dir que sigui a temps complet. 
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GRÀFIC 18.  Grau de formació acadèmica 
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GRÀFIC 19.  Grau de formació professional 
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El 60,56% dels propietaris o gestors dels establiment de turisme en el medi 

rural tenen estudis universitaris, ja sigui de grau mig (1r cicle) o de grau superior 

(2n cicle). Però es troba una gran disparitat en quan a la tipologia de la formació 

universitària: 1 cc. de la informació (periodisme), 1 enginyeria, 6 cc. empresarials, 

2 ADE, 2 cc. econòmiques, 1 cc. polítiques, 3 magisteri, 2 arquitectura superior, 1 

arquitectura tècnica, 1 psicologia, 1 psicopedagogia, i 1 biologia. 

En quan a formació professional relacionada amb turisme trobem que només un 

24,39%, dels que tenen estudis universitaris, han cursat TEAT o diplomatura en 

turisme, i un 12,20% estudis d’hoteleria o FP branca d’hoteleria i turisme – d'entre 

aquests destacar que molts han cursat direcció hotelera internacional de la UIB -. 
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Dins altres es troben titulacions estrangeres en direcció hotelera com BA Hons 

Tourism Management, European Hotel Management Diplôme (EURHODIP), o Hotel 

Catering and Institutional Management Association (HCIMA) Certificate. 

Afegir que a la pregunta de si havien rebut algun curs de formació en turisme 

rural, un 71,01% dels enquestats varen respondre negativament, i només un 

28,99% dels responsables d’establiments d’allotjament de turisme rural han 

realitzat algun curs específic relacionat amb aquesta matèria. 

Les característiques generals dels enquestats es recullen a continuació, on 

s’observa que l’edat dels empresaris o gestors és molt variada, l’interval que 

disposa d’un major percentatge és el d’entre 31 i 35 anys (amb un 19,18% de la 

mostra). Per altra banda destacar, en contraposició a altres estudis empírics 

d’altres regions d’Espanya, que estableixen dades majors de dones que homes en 

el negoci de turisme rural, s’observa que aproximadament un 67% són homes, en 

front d’un 33% que són dones. 
 

GRÀFIC 20.  Sexe dels empresaris / gestors d’ETR 
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GRÀFIC 21.  Edat dels empresaris / gestors d’ETR. 
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A fi de determinar les tipologies de propietaris d’establiments d’allotjament de 

turisme rural es realitza una anàlisi de grups157, i si s’analitzen els resultats 

d’aquesta l’anàlisi (TAULA 1 - ANNEX I) s’observa que s’han format 5 tipus o perfils. 

Les variables seleccionades, per a la formació dels grups, son: 

 Experiència, o no, en el sector turístic abans de l’obertura de l’establiment. 

 Branca d’experiència en el sector: s’inclou hostaleria, restauració, agències 

de viatges i altres. 

 Realització o no d’algun curs específic sobre turisme en el medi rural. 

 Grau de formació acadèmica: estudis bàsics o primaris, estudis mitjans o 

secundaris i estudis superiors o universitaris. S’ha eliminat ‘sense estudis’ 

perquè cap dels enquestats presenta aquest atribut. 

 Formació professional: formació en hosteleria, TEAT o diplomatura en 

turisme, i altres (empresarials, biologia, etc.). 

 Edat: distints intervals d’edat, eliminant els intervals menors de 25 anys, ja 

que cap dels enquestats es troba en aquest interval. 

 Sexe: home o dona. 

 

                                                
157 La literatura estadística proposa cinc possibles formes de validar els resultats de l’anàlisi de grups o 
anàlisi cluster: els tests estadístics, el coeficient de correlació cophenétic (únicament aplicable als 
mètodes ascendentes jeràrquics de l’anàlisi cluster),  l’anàlisi multivariable de la variança, el mètode de 
reproducció i el mètode Montecarlo (no aplicable usualment en màrqueting) - consultar a MALHOTRA 
(1997) o BELLO –VÁZQUEZ - TRESPALACIONS (1996) -. 
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Un 58 % dels propietaris / gestors d’ETR tenien experiència dins del sector 

turístic, i un 42 % no en tenien. El camp on els propietaris presenten menys 

experiència turística és el sector de les agències de viatges. L’interval més 

representatiu de l’edat és d’entre 30-50 anys. 

Una característica important que defineix a la mostra és la manca de realització, 

per part dels propietaris o gestors d’ETR, d’algun curs específic de turisme rural.  

Els grups de propietaris s’han anat formant en funció de l’experiència en turisme 

(primera partició), els estudis universitaris (2a.), ‘altres’ de formació professional 

(3a.) i, finalment, també, l’experiència en turisme serveix per a la realització de la 

darrera partició (4a.) que dona com a resultat els cinc grups obtinguts. 

Les característiques i denominació que caracteritzen als distints perfils de 

propietaris d’ETR de les Illes Balears serien les que s’exposen a continuació, tenint 

en compte que a l’hora d’anomenar els grups tenen especial rellevància les 

variables relacionades amb la formació, com són l’experiència en el sector turístic 

abans de l’obertura de l’establiment i la formació acadèmica dels propietaris.  

 

Grup 1. Empresaris amb experiència turística no específica i formació 

acadèmica superior (no turística). 

 Experiència turística abans de la posada en funcionament de l’ETR. 

 Aquesta experiència es centra en altres branques del sector turístic distintes 

de les propostes a la investigació (hostaleria, restauració i aavv). 

 Estudis universitaris, no relacionats amb la formació professional turística 

(altres estudis). 

  Homes d’entre 26-30 i 56-60 anys d’edat principalment. 

 

Grup 2. Inexperts sense formació. 

 Sense experiència en les diferents branques del sector turístic abans de 

l’obertura de l’establiment. 

 Estudis primaris. 

 Homes d’entre 36-40 anys principalment. 

 

Grup 3. Restauradors amb experiència. 

 Amb experiència a restauració i altres branques turístiques, abans d’obrir 

l’establiment. 

 Estudis secundaris, i alguns només primaris. 

 Homes d’entre 46-50 i majors de 60 anys. 

 

Grup 4. Hostalers amb experiència i estudis turístics. 

 Experiència turística en hostaleria. 

 Han realitzat algun curs de turisme en el medi rural. 
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 Estudis turístics universitaris i FP de grau mitjà o superior, amb formació 

professional en hostaleria i turisme.   

 En la seva major part homes, dins els intervals d’edat d’entre 31-35 i 41-45. 

 

Grup 5. Inexperts amb estudis secundaris. 

 Molt poca o nul·la experiència en el sector turístic abans de l’obertura del 

seu establiment. 

 Estudis secundaris. 

 Dones d’entre 51-55 anys principalment. 
 
 

 Valoracions dels propietaris 
 

A més dels atributs i característiques dels propietaris, s’estudia quines són les 

seves opinions o idees sobre el turisme rural i quina importància donen a 

determinats factors de l’oferta. 

 

L’estudi realitzat recull els resultats que a continuació es detallen: 

 
TAULA 31. Idees associades al turisme rural per part dels propietaris dels establiments 

d’allotjament en el medi rural. 
 

 

 

Les dades indiquen que els conceptes claus que els propietaris associen a la 

idea de turisme rural són: en primer lloc la tranquil·litat, seguit de turisme de 

qualitat, i  a més a més naturalesa. Dins altres es troben: cultura rural, i petits 

establiments. 

Seguidament, es mostren diverses valoracions o afirmacions amb les quals, els 

propietaris o gestors, s’han mostrat més o menys d’acord (tenint en compte una 

valoració d’1 a 5, on: 1 = res important / complet desacord, 2 = poc important / 

Idees associades al turisme rural  
(un màxim de tres) 

Freqüència % s/ 
total 

% s/ 
mostra 

  Turisme de qualitat 59 22,10 80,82 
  Turisme per a joves 0 0,00 0,00 
  Turisme barat 0 0,00 0,00 
  Turisme car 8 3,00 10,96 
  Tradició 27 10,11 36,99 
  Gastronomia 31 11,61 42,47 
  Naturalesa 48 17,98 65,75 
  Tranquil·litat 64 23,97 87,67 
  Pobles 11 4,12 15,07 
  Casa rural 17 6,37 23,29 
  Altres 2 0,75 2,74 

Total freqüències 267 100,00 365,75 
Total mostra 73   
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moderat desacord, 3 = moderada importància / indiferent, 4 = bastant importància 

/ moderat acord, i 5 = molt important / complet acord). 

 
TAULA 32.  Valoració de diversos atributs del turisme rural  

per part dels propietaris dels establiments d’allotjament en el medi rural. 
 

Importància dels següents atributs Mitjana Moda Desv. 
estàndard 

  Contacte amb la naturalesa 4,37 5,00 0,80 
  Cultura i tradicions 3,69 4,00 1,05 
  Tranquil·litat i descans 4,90 5,00 0,33 
  Esport 2,58 2,00 0,93 
  Gastronomia 3,86 4,00 0,96 
  Activitats complementàries 2,89 3,00 0,94 
  Altres 3,85 4,00 0,64 

 
 

Per a corroborar les dades anteriors, s’intenten establir els principals atractius 

del turisme rural, i el resultat és que la tranquil·litat i el descans és el principal 

atractiu, seguit el contacte amb la naturalesa,  en tercer lloc, d’altres (aquí s’inclou 

el turisme de qualitat i el tracte i l’atmosfera familiar, tot i que només han respost 

aquesta opció el 19,18% dels propietaris /gestors ). Dins altres es troben: conèixer 

l’altre Mallorca / Menorca / Eivissa, el tracte familiar / entorn familiar, i bon servei i 

atenció personalitzada, principalment.  
 
  

TAULA 33. Grau d’acord amb les afirmacions sobre el turisme rural per part dels propietaris 
dels establiments d’allotjament en el medi rural. 

 

Acord / desacord amb les afirmacions... Mitjana Moda Desv. 
estàndard 

És el turisme de major contacte amb la 
naturalesa 4,27 5,00 0,76 

És la forma de turisme més saludable 3,90 4,00     1,02 
Està de moda 4,09 5,00 0,86 
És econòmic 2,08 2,00 0,97 
Està orientat a esportistes 1,94 1,00 0,91 
Mantén vives les tradicions dels nostres 
pobles 3,42 4,00 1,17 

Afavoreix el desenvolupament de zones no 
explotades turísticament 4,08 5,00 0,99 

Només practiquen turisme rural les persones 
que viuen en la ciutat 1,87 1,00 1,02 

Només el joves practiquen turisme rural 1,40 1,00 0,70 
El turisme rural és un turisme de qualitat 4,35 5,00 0,73 

 

La taula anterior confirma les variables d’opinió esmentades (turisme de qualitat 

i naturalesa), i a més afegeix, com aspectes destacables, que el turisme rural està 

de moda i que afavoreix el desenvolupament de les zones no explotades 

turísticament. 
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TAULA 34.   Importància que donen els propietaris dels establiments d’allotjament en el 
medi rural a diversos atributs del seu propi negoci. 

 

Importància dels següents atributs... Mitjana Moda Desv. 
estàndard 

  Tracte familiar 4,76 5,00 0,56 
  Gastronomia del lloc 4,20 5,00 0,96 
  Folklore de la zona (cultura i costums) 3,08 3,00 1,05 
  Naturalesa preservada 4,48 5,00 0,72 
  Els recursos arquitectònics de la zona 3,80 4,00 1,07 
  Tranquil·litat i descans 4,84 5,00 0,40 
  Les activitats d’oci ofertades 3,21 3,00 1,02 
  Carreteres d’accés a l’establiment 3,26 3,00 0,99 
  Mobiliari i decoració típics de la regió 3,72 4,00 0,96 
  Preu 3,54 4,00 0,88 
  Altres atributs 3,80 4,00 1,47 

 

 Dins de la variable Importància que donen els propietaris dels establiments 

d’allotjament en el medi rural a diversos atributs del seu propi negoci, s’observa 

que la tranquil·litat i el descans és la opció més ben valorada (una mitjana de 4,84 

sobre un màxim de 5), seguit del tracte familiar (4,76), la naturalesa preservada 

(4,48) i la gastronomia del lloc (4,40). Dins altres atributs, cal afegir: la qualitat de 

l’allotjament, la neteja, i els detalls de l’establiment. 

    Un aspecte a destacar és que cap dels 72 establiments visitats disposa de la 

totalitat del mobiliari, equipaments i decoració típics i exclusius de la zona.  Hi sol 

haver una mescla d’estils, i de tipologies,  generalment molt variada. 

 

 

6.  TIPOLOGIES GENERALS D’ALLOTJAMENTS 
  

Per a completar l’estudi de l’oferta, en aquest apartat s’analitzen els resultats  

obtinguts de diferents anàlisis bivariables i multivariables realitzades (recollides a 

l’ANNEX I). 

6.1. AGRUPACIÓ D’ESTABLIMENTS PER ATRIBUTS GENERALS DEL 

PRODUCTE 

A l’agrupar els allotjaments per les seves característiques generals es tenen en 

compte una sèrie de variables com són el nombre i tipus d’unitats d’allotjament 

(habitacions dobles, habitacions individuals, habitacions amb sala, suites, estudis i 

apartaments), el personal de l’establiment (nombre d’empleats), el règim de pensió 

ofertat (casa de lloguer complet, només allotjament compartit, allotjament i 

desdejuni, mitja pensió, i pensió completa) i la possessió d’uns determinats atributs 

generals com són calefacció i aire condicionat (fred) o refrigeració en allotjaments, 

telèfon i televisió en les habitacions, xemeneia, piscina i restaurant. 
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S’ha de puntualitzar que a l’hora d’estudiar l’equipament dels grups no s’ha 

tingut en compte la possessió de bany en les unitats d’allotjament atès que en els 

HR i els TI és obligatori disposar-ne en totes les u.a. i malgrat que en els AG 

s’exigeixi només un bany complet per a cada 2 u.a., pràcticament tots els 

establiments (només 2 dels 72 estudiats no segueixen la regla) disposen d’1 bany 

per u.a. ja que a les Balears els  costums són aquests. A més a més, afegir que 

l’únic tipus de construcció permès a les Balears és la de cases rehabilitades atès 

que els edificis de nova construcció no estan permesos, i es demana una 

determinada antiguitat de l’edificació. Per això, aquestes s’han considerat com a 

variables constants que no ajuden en la definició dels grups.  

Per a la generació dels grups s’ha optat per la tècnica estadística d’anàlisi 

d’interdependències denominada anàlisi de grups (cluster analisy), i més 

concretament el model descendent (algoritme de Howard-Harris). 

En els resultats de l’anàlisi de grups realitzada (TAULA 2 - ANNEX I) s’aprecia 

que existeixen tres grups d’allotjaments definits segons els atributs generals dels 

mateixos (que no coincideixen amb les 3 tipologies oficials d’HR, AG i TI). Aquest 

procés de divisió dels grups ha acabat amb 3 grups perquè s’ha assolit el nombre 

de grups desitjat especificat i perquè afegint un grup més ja no s’aconsegueix una 

reducció significativa en la suma total de quadrats. 

Com es recull a l’anàlisi realitzada (TAULA 2 - ANNEX I), les variables que 

expliquen en major mesura la formació de grups són, en primer lloc el nombre de 

persones que treballen a l’establiment  (DIVISIÓ núm. 1 = 2 grups), en segon lloc 

el nombre d’habitacions dobles de l’establiment (DIVISIÓ núm.  2 = 3 grups).  

Així els dos primers grups obtinguts es formen en funció del nombre d’empleats 

de l’establiment, diferenciant un grup amb 13 establiments i un segon grup amb 

60. La dispersió en el primer grup és bastant major que en el segon, el que mostra 

que el primer grup és més heterogeni que el segon. 

En el procés de generació de grups, quan es fa la segona divisió (VARIABLE 

AMB MAJOR VARIANÇA = Núm. d’habitacions dobles), l’anàlisi cluster mostra tres 

grups amb les característiques ben concretes, (que venen especificades a la TAULA 2 

- ANNEX I), i s’ha procedit a relacionar, creuant la informació, en una taula de 

valors mitjans la pertinença als tres grups d’allotjaments amb els seus atributs.  

Els resultats generals de la mostra, desprès del creuament, poden analitzar-se 

(TAULA 3 de l’ANNEX I) en funció de cadascuna de les variables seleccionades per a 

la formació dels 3 grups (TAULA 2 de l’ANNEX I). Les tabulacions creuades faciliten 

la següent informació: 
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o PERSONAL DE L’ESTABLIMENT: el nombre mitjà de persones que treballen 

en els ETR de les Balears és de vuit (8,17), però amb diferències 

significatives entres les tres tipologies d’establiments. 

o NOMBRE I TIPUS D’UNITATS D’ALLOTJAMENT: la mitjana d’habitacions 

dobles no arriba ben bé a sis per establiment (5,78), tot i que aquesta 

variable és molt distinta segons la tipologia d’establiment. El nombre mitjà 

d’habitacions individuals no arriba ni a una habitació en el total de la mostra 

(0,21). El nombre mitjà d’habitacions amb sala –el que s’anomena en 

termes d’hoteleria convencional junior suites- és de dues (2,04) i el de 

suites158 no arriba a un (0,71). En quan a les unitats d’allotjament equipades 

amb cuina, indicar que el nombre mitjà d’unitats d’allotjament tipus estudi159 

és pràcticament zero (0,19) i el de tipus apartament160 és de pràcticament 

una unitat (0,91). 

o EQUIPAMENT: 

 Allotjaments: quasi la totalitat dels establiments disposen de 

calefacció en els allotjaments, i prop del 90% també disposen d’aire 

condicionat; un 90% disposen de televisió, i devers un 65% compten 

amb telèfon individual a les habitacions. 

 Establiment: una mitjana del 70% d’establiments estan equipats amb 

xemeneia, prop d’un 90% disposen de piscina i, la meitat dels 

establiments ofereixen servei de restaurant. 

o RÈGIM D’ALLOTJAMENT:  

 Sense pensió alimentària: com a mitjana del grup, només un 10% 

dels establiments (0,10) són cases de lloguer complet; i en menor 

mesura només allotjament (0,02), situació que no hauria de donar-se 

ja que la normativa turística balear exigeix que en les modalitats 

d’AG i TI s’hagi d’oferir, a més de l’allotjament, el servei de desdejuni 

(i mitja pensió en els HR).  

 Amb pensió alimentària: la mitjana és de més del 85% dels 

establiments amb allotjament i desdejuni, la mitja pensió és de 

devers el 35% i la pensió completa és quasi inexistent (0,05). Davant 

d’aquestes dades, es pot afirmar que les diferències entre les tres 

tipologies d’establiments són considerables. 

 

                                                
158 Una suite és el conjunt de 2 o + habitacions amb els seus banys i al menys 1 sala o saló. 
159 Els estudis són unitats d’allotjament formades per 1 peça comuna per a sala-menjador i dormitori, 
amb cuina i bany. 
160 Els apartaments són ua. formades per 1 o més dormitoris, sala-menjador, cuina (independent o en la 
sala-menjador)  i bany. 
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A la vista dels resultats obtinguts (en la TAULA 3 de l’ANNEX I), es poden 

concretar les característiques de les tres tipologies d’allotjaments comprovades. Els 

3 establiments que formen el grup 1, al qual s’anomenarà establiments rurals 

grans, es caracteritzen perquè són els que posseeixen més personal: el nombre de 

persones que hi fan feina com a mitjana és de 42, molt per damunt la mostra que 

és de 8,18. I també la seva capacitat és la major dels tres grups, ja que disposen, 

de mitjana, 12 habitacions dobles, 4 ó 5 habitacions amb sala i una o dues suites. 

Per definició es tracta d’hotels rurals, atès que segons la normativa la seva 

capacitat pot arribar a 25 u.a. i 50 places, mentre que en els AG només pot arribar 

a 12 u.a (24 places) i en els TI a 8 ua. (16 places). 

El grup 1 el formen establiments que no es lloguen de forma completa, sinó que 

ho fan per habitacions –allotjament compartit , i es comercialitzen com a mínim 

amb allotjament més desdejuni, tot i que poden oferir servei de mitja pensió, i s’ha 

comprovat que no ofereixen pensió completa, tot i que disposen de restaurant. 

La totalitat d’establiments d’aquest grup disposen de calefacció en els 

allotjaments, i també d’aire condicionat (refrigeració), així com de televisió, i 

telèfon a les habitacions. A més a més, tots aquests establiments estan equipats 

amb xemeneia, i també disposen de piscina i restaurant. 

S’observa que l’equipament d’aquest primer grup és molt complet, i és el grup 

més ben posicionat dels tres.  

El grup 2, que es pot anomenar establiments mitjancers, o de mida mitjana, 

està format per 22 establiments, els quals disposen d’una mitjana d’entre 12 i 13 

empleats, i amb una capacitat mitjana de 8-9 habitacions dobles, 3-4 habitacions 

amb sala i una suite, tot i que també cal la possibilitat de que disposin d’unitats 

tipus apartament. Es a dir, es troben al voltant del límit de les 12 unitats 

d’allotjament de capacitat màxima, grup que el conformen petits hotels rurals, i 

agroturismes amb el nombre màxim d’unitats d’allotjament permeses per la 

normativa turística autonòmica balear (12). 

El grup el formen establiments que, a l’igual que succeeix amb el grup 1, 

tampoc no es lloguen com a casa completa, sinó que ho fan per habitacions, i es 

comercialitzen majoritàriament amb allotjament i desdejuni, tot i que són el grup 

que més fa servir el servei de mitja pensió, i pensió completa.  

La totalitat d’establiments del grup 2 disposen, dins de les unitats d’allotjament, 

de calefacció, i també d’aire condicionat, així com de televisió. La majoria dels 

establiments d’aquest grup disposen de telèfon a les habitacions, així com de 

restaurant a l’establiment, i més de la meitat d’ells (0,59) es troben equipats amb 

xemeneia als salons o zones comunes. A més a més, tots aquests establiments, 

també disposen de piscina per als clients.   
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L’equipament del grup 2 és bastant complet, tot i que hi ha una major 

heterogeneïtat que al grup 1. 

El grup 3 està format per 48 establiments que són de menor grandària que 

els dels dos grups anteriors, el que fa que el personal que hi treballa en ells sigui 

escàs (una mitjana de 4 persones). A aquest grup s l’anomena petits 

allotjaments rurals, i formen el grup més nombrós, el 65,75% del l’oferta 

d’establiments estudiada, per això, les característiques d’aquest grup mostren la 

situació de gran part dels establiments de les Balears. 

Els establiments d’allotjament del tercer grup, tot i que solen ser de lloguer 

compartit, es poden oferir com una casa completa, ja que compten amb una 

mitjana de 4 habitacions dobles, una habitació amb sala i un apartament, malgrat 

que alguns d’ells puguin disposar de suites, i que ofereixen la possibilitat d’unitats 

d’allotjament tipus d’estudi.   

El establiments del grup 3 es comercialitzen majoritàriament amb allotjament 

i desdejuni, tot i que en algunes ocasions poden oferir servei de mitja pensió, però 

mai ho fan en règim de pensió completa.  

Quasi la totalitat d’establiments d’aquest grup disposen de calefacció a les 

unitats d’allotjament i de televisió, i molts d’aire condicionat. També molts d’ells 

compten amb piscina (0,81) i en menor mesura de xemeneia (0,77). Pocs estan 

dotats de telèfon per als clients a les habitacions.  

Dins d’aquest grup s’hi troben AG, TI, i algun petit HR. 

Es pot concloure que, en funció de les característiques definides per als tres 

grups, a les Illes Balears existeixen tres tipus d’establiments rurals: els 

establiments rurals d’una mida excessivament gran per a ser allotjaments rurals, 

amb funcionament similar del tipus hotel convencional de luxe, els establiments 

d’una dimensió mitjana (que hauria de ser la màxima permesa en opinió pròpia), i 

finalment, els establiments petits, en molts de casos familiars, que serien els que 

més s’acosten a la idea tradicional de turisme rural.   

 

 

6.2 AGRUPACIÓ DELS ETR PER L’EQUIPAMENT DELS ESTABLIMENTS 

 

Centrant-se únicament en el equipament que posseeixen els ETR, sense tenir 

en compte la resta d’atributs que identifiquen els establiments / allotjaments, es 

poden establir, com a conseqüència d’una anàlisi cluster, quatre grups d’ETR, que 

disposen d’una distribució bastant homogènia en quan al nombre d’establiments. 

L’opció escollida ha estat la creació de 4 grups ja que la suma dels quadrats 

s’incrementa de forma apreciable fins a la creació d’aquests quatre grups, essent 

molt més discreta amb la creació d’un quint grup.  
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Com a conseqüència d’emprar l’aplicació de l’anàlisi de grups amb l’algoritme 

de Howard-Harris apareix la creació dels successius grups amb els valors mitjans 

de cadascuna de les variables emprades. 

A la vista dels resultats recollits (en la TAULA 4 de l’ANNEX I), es pot observar 

que la primera variable elegida per a formar els dos primers grups és disposar de 

restaurant, per ser la que té major variança. A mesura que augmenta el nombre de 

grups, s’incrementa l’homogeneïtat d’aquests. A l’acabar la darrera divisió, amb 

quatre grups generats, l’explicació de la variança de les variables és del 37,41%. 

 A continuació es procedeix a la identificació i assignació de característiques 

de cadascun dels quatre grups creats:  

El grup 1 el formen 17 establiments que es poden anomenar allotjaments 

amb equipament complet, ja que disposen de pràcticament tot l’equipament 

especificat per damunt de la mitjana del conjunt de la mostra. Tots disposen de 

climatització (calefacció i aire condicionat) en els allotjaments i la majoria també de 

climatització a les zones comunes161 (zones nobles en terminologia hotelera). A més 

a més tots els establiments d’aquest grup compten amb televisió i telèfon dins de 

les unitats d’allotjament, així com piscina i restaurant a l’establiment. És de 

destacar que la majoria d’ells disposin d’internet (88%), d’SPA (88%), de xemeneia 

(82%), de gimnàs (76%), i que també molts d’ells tinguin zones esportives per als 

clients (47%), i que fins i tot comptin amb altres equipaments extra (24%). No 

obstant això, molts pocs disposen de cuina equipada pels clients (18%), i 

pràcticament cap de cuina en els establiments (6%), fet que és lògic atès que tots 

els establiments del grup 3 ofereixen servei de restaurant. 

El grup 2 es denominarà establiments rurals amb equipament 

addicional, i el formen 15 establiments, que es caracteritzen essencialment per 

disposar de calefacció a tot l’establiment (tant a les zones comunes com a les 

unitats d’allotjament), així com també de tenir en tots ells internet i xemeneia. Una 

altra característica a destacar és que sigui el grup que compta amb més cuines 

comunes equipades per als clients, i el segon en quan al nombre d’establiments 

amb cuines en l’interior dels allotjaments, i per tot això, aquest atribut dona lloc a 

que només un 7% disposi de restaurant pels clients, ja que el règim alimentari es 

trobaria cobert. 

Aquest segon grup també presenta la característica de disposar d’aire 

condicionat en els allotjaments (73%) i d’un percentatge baix d’establiments amb 

aire condicionant en els salons i menjadors (27%). També cal mencionar que la 

majoria d’establiments estiguin equipats amb televisió a les habitacions, així com 

que sigui el segon grup en importància d’equipaments i instal·lacions esportives 

(27%). Cap establiment disposa d’SPA, quasi cap de gimnàs (7%), i només alguns 

                                                
161 Recepció, sales /salons, menjadors i altres zones de clients. 
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de telèfon als allotjaments (13%), però alguns disposen d’altres equipaments 

addicionals (20%). 

Els establiments que conformen el grup 3 són els més nombrosos (30 

establiments), i s’anomenaran establiments amb equipament mitja o 

estàndard. Aquest segon grup presenta la característica d’estar equipat amb 

calefacció en tots els allotjaments i en la majoria d’ells també a les zones comunes 

(97%), així com de disposar, en un alt percentatge, d’aire condicionat en els 

establiments (90) i en les unitats d’allotjament (97). Tots ells disposen de televisió 

en els allotjaments, i també molts d’ells telèfon en els allotjaments (87%) i internet 

(87%) pels clients a l’establiment. Molts pocs d’ells estan equipats amb cuina per 

clients, ja sigui col·lectiva / comuna (17%) o individual (20%). Quasi tots els 

establiments del grup 3 compten amb piscina (90%) i molts també amb restaurant 

(73%). Per altra banda aquests establiments presenten mancança de gimnàs, 

zones esportives, zona d’SPA (només un 7% en  tenen), o d’altre equipament 

complementari. 

Els establiments que formen el grup 4 són els menys nombrosos, només 11, i 

reben el nom d’allotjaments mancats d’equipament.  Es caracteritzen perquè 

són el grup que més disposa d’allotjaments amb cuina (ja siguin tipus apartament o 

estudi), i el segon en quan a cuina comuna. Les ¾ parts d’ells disposen de 

calefacció (a les zones comunes i habitacions), de xemeneia, i de televisió en 

allotjaments, i la major part d’ells (64%) disposen d’aire condicionat en els 

allotjaments, però molt pocs a les zones comunes (18%). Un nombre baix 

d’integrants d’aquest grup disposen de telèfon en els allotjaments (9%), de zones 

esportives (9%) o d’altres equipaments addicionals; i cap disposa d’SPA, gimnàs, 

restaurant o internet. 

A la vista dels grups obtinguts en l’anàlisi de grups (TAULA 3 de l’ANNEX I), 

s’estudia si el tipus de règim d’allotjament té alguna relació amb l’equipament 

d’aquests. Per a determinar la relació existent es realitzen tabulacions crueuades 

entre els grups (clusters) de pertinença i els tipus de règim d’allotjament de 

l’establiment: 
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TAULA 35. Grups (clusters) de pertinença x tipus de règim d’allotjament de l’establiment 

(tabulacions creuades) 
 

 RÈGIM D’ALLOTJAMENT (RA) 

Clusters 

TOTAL 
MOSTRA AlqC SoAloj A+D MP PC 

 Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

GRUP 1 17 23,28 0 0 0 0 14 22,22 9 36 2 50 
GRUP 2 15 20,55 1 12,50 0 0 15 23,81 3 12 0 0 
GRUP 3 30 41,10 3 37,50 1 50 25 39,68 13 52 2 50 
GRUP 4 11 15,07 4 50 1 50 9 14,29 0 0 0 0 

             
TOTAL 73  (73) 8 (8) 2 (2) 63 (63) 25 (25) 4 (4) 

             

Ji quadrat amb 3 graus 
de llibertat 

9,6793 

(p=0,0215)* 

2,6063 

(p=0,4564) 

3,0157 

(p=0,0127)* 

10,8196 

(p=0,0127)* 

2,8856 

(p=0,4096) 

 
 

Les dades recollides a la taula anterior mostren que els establiments amb 

mancança d’equipaments (grup 4) són el grup més petit, únicament el 15,07%, i 

per altra banda, el grup d’equipament mitjà o estàndard és el més gros, amb un 

41,10%. També es ratifica que el règim d’A + D és el més utilitzat en els quatre 

grups. 

Per a finalitzar, segons s’ha pogut comprovar, es pot afirmar que, en general, 

els establiments es troben ben equipats. 

 

 

6.3 SEGMENTS DELS ALLOTJAMENTS SEGONS LA VALORACIÓ DE LA 

RENDIBILITAT I LES ACTIVITATS D’OCI OFERTADES. 

 

Amb la finalitat d’aprofundir en les conclusions, i per segmentar els 

establiments, segons la valoració de la rendibilitat i les activitats d’oci ofertades, 

s’utilitza la tècnica estadística multivariables d’anàlisi de dependències AID 

(Automatic Interaction Detection) agafant com a variable depenent la rendibilitat 

del negoci facilitada pels propietaris / gestors dels distints establiments de turisme 

rural de les Illes Balears, i com a variables explicatives les activitats d’oci ofertades 

per l’establiment. La mida mínima dels grups o segments és de 10, i la contribució 

mínima de la partició a l’explicació de la variança és del 0,1%.  

La divisió (segmentació) dels grups es fa, com ja s’ha indicat, a partir de la 

variable rendibilitat que serà la variable criteri o dependent. Les variables 

independents o explicatives són les que defineixen les activitats d’oci que oferten 

els establiments de referència, tant per ells mateixos com mitjançant empreses 

d’activitats d’oci. 
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 Els resultats obtinguts de l’anàlisi AID es presenten en forma d’arbre en la 

part superior i amb descripció de les participacions seqüencials efectuades i dels 

perfils de grups, en la inferior. Com es recull de la informació obtinguda (a la TAULA 

5 – ANNEX I), els perfils dels segments mostren que la variable degustació de 

productes típics és la qui dona lloc a majors diferències entre els valors mitjans de 

la variable depenent. A aquesta primera partició es separen dos segments en funció 

de la variables degustació que donen lloc a al grup 2 i el grup 3. Aquesta primera 

partició del conjunt de la mostra, en funció de la variable degustació, contribueix a 

explicar el 5,1% de la variança de la variable a explicar. 

El grup 2, amb una mitjana menor que la del grup 3, i format per 43 

establiments, el conformen els establiments que faciliten la degustació de productes 

típics de la zona, i el grup 3, format per 30 establiments, són els que no oferten 

aquesta activitat. 

Tant el grup 2 com el grup 3 es divideixen novament.  

El grup 2 es divideix, i ara la variable que contribueix a una millor explicació 

de la variança és la pràctica d’esports de risc, com escalada, parapent, etc. (explica 

un 1,5% de la variança). Es formen dos segments diferenciats, el grup 4, format 

pels 13 establiments que oferten aquesta activitat (el propi establiment realitza 

l’activitat, o té una acord, o ofereix informació, amb altres empreses que oferten 

aquest servei) i el grup 5, format pels 30 establiments que no ofereixen aquesta 

activitat. 

El grup 4 i el grup 5 no es subdivideixen. 

El grup 3 també es divideix, i aquí la variable que contribueix a explicar millor 

la variança és la realització d’excursions per la zona (explica un 2,2 de la variança). 

Es formen 2 segments, el grup 6 format pels 20 establiments que oferten aquesta 

activitat (en el propi establiment i en empreses d’activitats d’oci) i el grup 7, format 

pels 10 establiments que no oferten aquesta activitat. El grup 6 presenta una 

mitjana major que la del grup 7. 
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FIGURA  8.  Representació gràfica de l’ANÀLISI AID dels segments dels allotjaments 
segons la valoració de la rendibilitat i les activitats d’oci ofertades. 

 
 

       
 

 

Amb els distints segments que hi ha s’aconsegueix una explicació del 8,78% 

de la variança de la variable depenent. Únicament 3 activitats d’oci contribueixen a 

l’explicació de la rendibilitat i són la degustació de productes típics, la pràctica 

d’esports de risc i la realització d’excursions per la zona.   

En els resultats generals de la investigació ja s’establia que el producte turístic 

de les Balears, en quan a les seves activitats d’oci ofertades, incloïa dins aquelles 

que el definien aquestes tres activitats, la qual cosa es corrobora amb aquesta 

segmentació. 

En definitiva es pot concloure que els segments finals obtinguts són quatre, 

els 13 establiments que oferten degustació de productes típics (en el mateix 

establiment o en altres empreses) i que possibiliten la pràctica d’esports de risc 

(grup4), que defineixen una rendibilitat de 3,08 en una escala d’1 a 5; i els 30 

establiments que no oferten la degustació de productes típics ni la pràctica 

d’esports de risc (grup 5) amb una rendibilitat de 2,83, que és inferior a la dels 

establiments que si ofereixen la pràctica d’esports de risc. Per altra banda, es 

troben els 20 establiments que no oferten degustació de productes típics, però que 

oferten la realització d’excursions per la zona (ja sigui en el propi establiment o en 

empreses d’activitats d’oci), amb una rendibilitat de 3,35 - són els que presenten 

una rendibilitat major -;i finalment, 10 establiments que no oferten degustació de 

productes típics, i que no oferten la realització d’excursions per la zona, i que 

mostren una rendibilitat de 3 en una escala d’1 a 5. 
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La desviació estàndard de cada grup és bastant petita (entre 0,38 i 0,60), fet 

que indica que els grups o segments finals són molt homogenis dins d’ells. 

 

6.4  SEGMENTS DELS ALLOTJAMENTS SEGONS EL SEU EQUIPAMENT. 

 

Els resultats recollits de l’anàlisi AID (a la TAULA 6 – ANNEX I), mostren que hi 

ha relació entre la rendibilitat d’un establiment rural i l’equipament que posseeix.  

        La proporció total de variança explicada és del 15, 57%. 

FIGURA 9. Representació gràfica de l’ANÀLISI AID dels segments dels allotjaments  
segons el seu equipament. 

     

 

S’observa que es formen nou grups, els dos primers, derivats del grup inicial 

sorgeixen de la possessió o no de zona d’SPA, i el resultat és el grup 2 de 17 

establiments, que disposen d’SPA, amb la major rendibilitat mitjana (3,35 sobre un 

màxim de 5), i que no es subdivideix, i el grup 3, de 58 establiments sense SPA, 

que es divideix en diferents grups: grup 5 amb 14 establiments, i grup 4, amb 42 

establiments, que també es divideix en els grups 6 (20 establiments) i el grup 7 (16 

establiments). Finalment el grup 6 es divideix en 2 grups més: grup 8 amb 15 

establiments i una valoració mitjana una mica inferior a la mitjana general, i el grup 

9 superior a la mitjana del conjunt. Tot i que els dos darrers grups mostren un 

coeficient de determinació molt baix (R2 = 0,007). 

Amb els distints segments que hi ha s’aconsegueix una explicació del 15,57% 

de la variança. 
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Com a conclusió d’aquesta anàlisi AID, indicar que els ETR millor valorats, i 

amb una rendibilitat major són aquells que disposen d’SPA (grup 2). I és lògic que 

sigui així atès que el factor o aspecte més ben valorat pels turistes rurals, a l’hora 

d’anar de vacances, és el relax, descans, i recuperar forces. 

I per contra, el grup pitjor, amb un 2,56 sobre 5 (la mitjana del total dels 

establiments és d’un 3,04) és el 7: sense SPA, amb connexió a internet a 

l’establiment i sense telèfon dins els allotjaments. 

 

 

6.5 ANÀLISI COMPARATIVA DELS ALLOTJAMENTS RESPECTE 
DE LES VARIABLES D’ESTRATÈGIA COMERCIAL 

 

En aquest apartat es vol posicionar l’oferta de turisme rural de les Illes 

Balears respecte de les distintes estratègies de màrqueting dutes a terme pels 

oferents. 

Es realitzarà un plantejament general respecte al producte ofertat, des de 

l’òptica de la possessió d’una sèrie d’atributs dels establiments i les distintes 

gammes de productes que s’oferten (activitats d’oci ofertades a l’establiment, ja 

sigui en el propi establiment o a empreses d’activitats d’oci). Un cop estudiat el 

producte es determinarà el posicionament respecte al preu, la distribució i la 

promoció.  

Les anàlisis (amb tabulacions creuades) es duran a terme en funció del tipus 

d’establiment (hotel rural, agroturisme i turisme d’interior) i l’illa en la qual es 

troben situats aquests establiments (Mallorca, Menorca i Eivissa162). 

 

 

6.5.1 PRODUCTE: ATRIBUTS DELS ALLOTJAMENTS (PER TIPUS 
D’ALLOTJAMENT I PER ILLES.  

 

 EQUIPAMENTS DELS ESTABLIMENTS PER TIPUS D’ESTABLIMENT 

(TAULA 7  - ANNEX I) 

 

En quan a l’equipament pel tipus d’establiment, es comprova que tant la 

calefacció com l’aire condicionat a tot l’establiment, són característiques del 100% 

d’hotels rurals, seguits pels TI amb un 100% d’establiments amb calefacció i un 70 

% amb aire condicionat (tant en zones comunes com en els allotjaments).  

                                                
162 No es té en compte Formentera perquè quan es va realitzar l’estudi, encara no hi havia cap ETR 
autoritzat. 
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Com era d’esperar, els hotels rurals destaquen pel seu equipament, i per la 

qualitat d’aquest. L’equipament és pràcticament superior, en percentatges, en tots 

els aspectes a la resta dels establiments. 

Els agroturismes destaquen per estar més equipats amb cuina comuna (25%) o 

en els establiments (29,17), xemeneia (77,07) i piscina (97,92).   

Els TI no presenten aspectes rellevants en quan a equipament. I ocupen el 

darrer lloc en zona d’SPA, gimnàs, piscina, zones esportives, etc. i és lògic atès que 

a l’estar situats en nucli urbà, dins del poble, no disposen de terreny suficient per a 

poder instal·lar aquest equipament, i es troben més limitats per raons d’espai físic. 

 

 

 EQUIPAMENTS DELS ESTABLIMENTS PER ILLA DE REFERÈNCIA (TAULA 

8 – ANNEX I) 

 

S’observa que no hi ha diferències significatives en quan a calefacció en 

allotjaments i a les zones comuns, entre illes, doncs pràcticament quasi tots els 

establiments disposen d’aquest equipament. En quan a l’aire condicionat no és pot 

afirmar el mateix, ja que a Eivissa el percentatge d’establiments amb aire 

condicionat és el major de les tres illes (70% a les zones comunes i 100% als 

allotjaments).  

Eivissa destaca en general pel seu equipament atès que és pràcticament en tot 

superior en percentatge a la resta de les illes: TV en allotjaments (100% dels 

establiments), accés a internet (100%), telèfon en allotjaments (100%), i piscina 

(100%). També destaca en gimnàs i SPA, enfront a Menorca que no en té a cap 

dels establiments analitzats. També és digne de menció el 80% d’establiments a 

Eivissa que disposen de restaurant obert al públic. 

Menorca només destaca en cuina equipada comuna per als clients i en disposar 

de xemeneia. 

Mallorca es troba en un segon lloc en quan a equipaments, com ja es va indicar 

anteriorment (fruit de l’observació directa durant les visites realitzades). 

 Els nivells de significació p entre les variables equipament de l’establiment i 

illa / tipus d’establiment són de 0,9 en ambdós casos (0,9 > 0,05), per la qual cosa 

s’accepta la hipòtesi nul·la (H0), de no relació entre les variables indicades. 
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 ACTIVITATS D’OCI OFERTADES PER TIPUS D’ESTABLIMENT (TAULA 9 –

ANNEX I) 

 

Com era d’esperar els hotels rurals són els establiments que més activitats d’oci 

ofereixen, sobresurten en tots els aspectes amb excepció dels esports de risc 

(escalada, parapent, etc.) i la pesca, on els TI destaquen per damunt. 

 

 

 ACTIVITATS D’OCI OFERTADES PER ILLA (TAULA 10 – ANNEX I) 

 

L’illa d’Eivissa despunta en oferir lloguer de bicicletes, excursions a cavalls, així 

com en la realització d’activitats aquàtiques i subaquàtiques a tots els seus ETR. 

També mostra valors més alts, que les altres illes del arxipèlag Balear, en la 

degustació de productes típics (70%) i en la pràctica d’esports diversos (90%). 

Per contra, Menorca es troba per damunt de les altres illes en els aspectes 

mediambientals: valors quasi inexistents d’excursions en 4 X 4 (lesius contra el 

medi natural), i inexistents de caça i pesca. 

Tant Mallorca com Eivissa presenten valors d’al voltant el 20% en la pràctica de 

tasques agrícoles, i Menorca no ofereix aquesta possibilitat en els seus ETR. 

 Com pot observar-se, atès que el nivell de significació p és superior a 0,05 

s’accepta la hipòtesi nul·la de no dependència entre les variables activitats d’oci 

ofertades i l’illa de referència, o tipus d’establiment. 

 

 

 TIPUS DE RÈGIM D’ALLOTJAMENT PER TIPUS D’ESTABLIMENT  (TAULA 

11 – ANNEX I) 

 

Els HR i els TI s’adapten al que estableix la normativa, i no es troba cap 

establiment que no ofereixi com a mínim servei d’allotjament més desdejuni, no 

essent així en el cas dels AG que incompleixen la norma, oferint als turistes la 

possibilitat de només allotjament.  Alguns AG i TI ofereixen la possibilitat de casa 

de lloguer complet, però són molts pocs (10% dels establiments). Els TI destaquen 

per l’allotjament i desdejuni (100%) i els HR en MP i PC. 

 

 

 TIPUS DE RÈGIM D’ALLOTJAMENT PER ILLA  (TAULA 12 – ANNEX I). 

 

A Menorca i a Eivissa no es dona cap cas de només allotjament (fan complir la 

normativa reguladora), i a Mallorca és a on més es dona el cas de casa de lloguer 

complet. La MP és més freqüent a Mallorca i a Menorca, i molt poc usual a Eivissa, 
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no obstant això, Eivissa és l’illa on més s’oferta la PC (a Menorca no es contempla 

aquesta alternativa). 

 

 D’igual manera, s’accepta la hipòtesi nul·la de no dependència entre el tipus 

de règim d’allotjament ofertat per tipus d’establiment o per illa. 

 

 

6.5.2 PREU 
 

 ESTRATÈGIES DE PREUS RESPECTE DE LES DISTINTES ILLES (TAULA 13 

– ANNEX I) 

 

A l’anàlisi del posicionament dels distints allotjaments rurals respecte de les 

estratègies de preu, s’han recollit les estratègies de preus diferencials que tracten 

d’explotar l’heterogeneïtat dels demandants d’ETR a les Illes Balears. Dins 

d’aquestes estratègies s’estudiarà la utilització dels diferents descomptes, o ofertes 

per quantitat, que cerquen un major consum per part dels usuaris de serveis 

turístics. 

S’ha optat per a la realització de diverses anàlisis factorials de correspondències 

(AFC). Com a resultat d’emprar l’AFC apareixen el valor de la inèrcia total, el ji-

quadrat i en cadascun dels dos eixos obtinguts, els valors propis, la contribució a la 

inèrcia i els vectors propis, així com el resultat per files i per columnes de 

coordenades, correlació i percentatge d’inèrcia explicada en relació amb els eixos 

definits. Per últim es fa la representació gràfica de les anàlisis. 

Els resultats obtinguts a l’AFC (recollits a la TAULA 13 – ANNEX I), mostren que 

la inèrcia total explicada per la taula és de 0,0532. El primer eix explica el 82,30 de 

la inèrcia. De les variables columna, l’illa de Menorca (B) explica la major proporció 

de la inèrcia (44,57). Entre les variables fila, l’oferta especial per setmana completa 

(3) és la categoria que més contribueix a explicar la inèrcia del primer eix. 

El segon eix ve definit per l’Illa d’Eivissa (C) i per la no realització d’ofertes 

(5). Fet lògic per l’escassa oferta d’ETR a l’illa (3 hotels rurals i 14 agroturismes, 

quan es va realitzar l’estudi) que també fa que aquests establiments tinguin la 

mitjana de preu per unitat d’allotjament / plaça més elevada de totes les Illes 

Balears. 

A través de les dades obtingudes es vol determinar si realment existeix una 

relació de dependència / influència, entre les variables objecte de l’estudi o no. Per 

això, s’agafa com a referència la distribució chi / ji-quadrat, també anomenada ji-

quadrat de Pearson, que és una prova estadística no paramétrica utilitzada per a 

determinar la independència i la bondat de l’ajust. 
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Els graus de llibertat venen donats per : 

gl= (r-1)(k-1). On r és el nombre de files i k el de columnes. 

Criteri de decisió:  

S’accepta H0 quan  X2  <  X
t
2 (r – 1)·(k – 1). En cas contrari es rebutja la 

hipòtesi nul·la163. 

    H0 : independència entre les variables 

    H1 : dependència 

On t representa el valor proporcionat per les taules, segons el nivell de 

significació escollit (0,05 en aquest estudi). 

Es considera que quan més s’aproxima a zero el valor de chi-quadrat, el 

resultat és millor ja que el grau de relació entre les variables és major. 

Comparant la relació de dues en dues variables, la relació o dependència, en 

alguns dels casos estudiats, no és significativa la qual cosa es comprova a través 

dels ji-quadats. Perquè en aquests casos el valor del ji-quadrat obtingut és menor 

que el valor crític marcat a les taules de distribució del ji-quadrat.164 No obstant 

això, si es té en compte que es treballa amb moltes variables,  existeix un grau de 

relació relatiu. 

 

  Sembla evident afirmar que la realització d’ofertes dels ETR no depèn de 

l’illa de referència.   
 
 
 
 
 

FIGURA 10. Representació gràfica dels eixos factorials (AFC) del posicionament de les 
distintes illes  respecte de les seves estratègies de preus   

 
                          

                       REPRESENTACIÓ GRÀFICA DELS EIXOS FACTORIALS 
 
 
VARIABLES COLUMNA:     
 
Codi    Significat 

   A    Mallorca 
   B    Menorca 
   C    Eivissa 
 

                                                
163 La AFC dona un ji-quadrat de 4,63. La distribució de l’estadístic X2

amb gl =(5 – 1)·(3 – 1)= 8; i 

segons la taula de distribució del ji-quadrat per una p de 0,05  amb 8 graus de llibertat dona una valor 

de 15,51. Per tant el valor de X2  obtingut és menor que el valor crític marcat per la taula (4,63 < 15,51) 
i per  tant A. H0 . de no dependència. 
164 Annex II 
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VARIABLES FILA: 
 
Codi    Significat 

   1    Ofertes - Oferta de cap de setmana 
   2    Ofertes -Oferta 2 x 1 
   3    Ofertes -Oferta especial per setmana completa 
   4    Ofertes –Altres ofertes 
   5    Ofertes -No es realitzen ofertes 
 
 
EIXOS 1 i 2: 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 

 

              

 Con s’observa al gràfic, els punts es troben molt separats, hi ha molta 

dispersió, la qual cosa confirma que no hi hagi relació o que aquesta pugui ser molt 

petita. 
           
 
 

 ESTRATÈGIES DE PREUS RESPECTE DELS DISTINTS TIPUS 
D’ALLOTJAMENT (TAULA 14 – ANNEX I) 

 

       Els resultats obtinguts a l’AFC (recollits a la TAULA 14 – ANNEX I), mostren que 

la inèrcia total explicada per la taula és 0,1465. El primer eix explica el 95,86 de la 

inèrcia. De les variables columna, el turisme d’interior (C) explica la major 

proporció de la inèrcia (71,71). Entre les variables fila, també l’oferta especial per 

setmana completa (3) és la categoria que més contribueix a explicar la inèrcia del 

primer eix. 
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      El segon eix ve definit per l’hotel rural (B) i per la realització d’altres ofertes 

(4).  

       En aquest cas, també es comprova que la realització d’ofertes dels ETR no 

depèn del tipus d’establiment165.   

 

6.5.3  PROMOCIÓ 
 

 ESTRATÈGIES DE PROMOCIÓ RESPECTE DE LES DISTINTES ILLES 

(TAULA 15 – ANNEX I) 

 

Els resultats obtinguts a l’AFC (recollits a la TAULA 15 – ANNEX I), mostren que 

la inèrcia total explicada per la taula és de 0,2287. El primer eix explica el 94,2927 

de la inèrcia. De les variables columna, la variable illa d’Eivissa (C) explica la major 

proporció de la inèrcia (62,44). Entre les variables fila, altres mitjans (8) és la 

categoria que més contribueix a explicar la inèrcia del primer eix (47,53). 

El segon eix ve definit per l’illa de Menorca (B) i per les agències de viatges 

especialitzades (3).  
 
 
 

 ESTRATÈGIES DE PROMOCIÓ RESPECTE DELS DISTINTS TIPUS 

D’ALLOTJAMENT (TAULA 16 – ANNEX I) 

 

Els resultats obtinguts a l’AFC (recollits a la TAULA 16 – ANNEX I), indiquen 

que la inèrcia total explicada per la taula és 0,0110. El primer eix explica el 50,24 

de la inèrcia, es a dir pràcticament cada eix explica el 50% de la inèrcia. De les 

variables columna, el turisme d’interior (C) explica la major proporció de la inèrcia 

(79,24). Entre les variables fila, la distribució a través d’altres mitjans (8) i internet 

(1) són les categories que més contribueixen a explicar la inèrcia del primer eix. 

El segon eix ve definit per l’hotel rural (B) i per la informació mitjançant 

centrals de reserves i similars (7), i agències de viatges tradicionals (2).   
 

 
 
 
 
 
                                                
165 L’AFC dona un ji-quadrat de 12,7506. La distribució de l’estadístic X2amb gl =(5 – 1)·(3 – 1)= 8; i 
segons la taula de distribució del ji-quadrat per una p de 0,05 amb 8 graus de llibertat dona una valor 
de 15,51. Per tant el valor de X2  obtingut és menor que el valor crític marcat per la taula (12,7506 < 
15,51) i per tant  R. H1  de dependència. 
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6.5.4 DISTRIBUCIÓ 
 

 ESTRATÈGIES DE DISTRIBUCIÓ RESPECTE DE LES DISTINTES ILLES 

(TAULA 17 – ANNEX I). 

 

Els resultats obtinguts a l’AFC (recollits a la TAULA 17 – ANNEX I), mostren que 

la inèrcia total explicada per la taula és de 0,032834. El primer eix explica el 80,96 

de la inèrcia. De les variables columna, la variable illa d’Eivissa (C) explica la major 

proporció de la inèrcia (64,53). Entre les variables fila, la distribució mitjançant 

associacions (9) i anuncis en premsa (7) són les categories que més contribueixen 

a explicar la inèrcia del primer eix (34,22 i 20,30 respectivament). 

El segon eix, ve definit per l’illa de Menorca (B) i la distribució mitjançant fires 

(10) i internet -  en una central de reserves (3).   

 

 

 ESTRATÈGIES DE DISTRIBUCIÓ RESPECTE DELS DISTINTS TIPUS 

D’ALLOTJAMENT (TAULA 18 – ANNEX I). 

 

Els resultats obtinguts a l’AFC (recollits a la TAULA 18 – ANNEX I), mostren que 

la inèrcia total explicada per la taula és 0,013821. El primer eix explica el 74,0643 

de la inèrcia. De les variables columna, l’hotel rural (B) explica la major proporció 

de la inèrcia (75,30). Entre les variables fila, la distribució a través de fires (10) i 

anuncis en premsa (7) són les categories que més contribueixen a explicar la 

inèrcia del primer eix. 

El segon eix ve definit pel turisme d’interior (C) i per la distribució mitjançant 

fires (10) i guies turístiques (6).   

 De les anàlisis multivariable realitzades tant a les estratègies de promoció 

com de distribució, es desprèn, pels valors dels estadístics de contrast obtinguts, 

que s’ha d’acceptar la hipòtesi nul·la de no dependència entre aquestes estratègies 

i el tipus d’establiment o illa on es situa l’ETR – a l’igual que succeïa amb el preu -. 
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7. RESULTATS / CONSIDERACIONS 
 

De l’estudi realitzat es deriven les conclusions següents: 

 El turisme rural es va fomentar, en els seus inicis, amb l’objectiu de 

complementar l’economia en el món rural. No obstant això, en la majoria 

dels casos, esdevé la principal font d’ingressos dels propietaris 

d’establiments. 

 A principis de 2007 hi havia a les Illes Balears un total de 244 

establiments de turisme rural  (33 HR, 166 AG i 45 TI) que oferien 3930 

places. A Mallorca hi ha 210 establiments autoritzats (25 HR, 142 AG i 43 

TI), a Menorca n’hi ha 17 (5 HR, 10 AG i 2 TI), a Eivissa 17 (3 HR i 14 

AG), i a Formentera encara cap establiment ha finalitzat la tramitació 

administrativa per a la seva legalització. En definitiva, l’oferta està 

formada: a) per tipus d’establiment: 68’5% agroturismes, 12,5 hotels 

rurals i 19% turismes d’interior; i  b) per illes: 86% a Mallorca, 7% a 

Menorca, i 7% a Eivissa. 

 Els establiments disposen, majoritàriament, d’entre 6 i 10 unitats 

d’allotjament, i entre 12 i 20 places. La majoria d’ells duen menys de 10 

anys en funcionament, i romanen una mitjana de 9,6 mesos oberts a 

l’any. 

 Els agroturismes d’Eivissa són els més cars, seguits dels de Mallorca, i els 

més barats són els de Menorca. Fet que té una explicació senzilla, el nivell 

de qualitat dels establiments. Malgrat que a Mallorca les edificacions solen 

ser de millor qualitat constructiva que a Eivissa, el nivell d’equipaments, 

mobiliari, decoració, etc. és un poc superior a aquesta darrera illa. 

 Els hotels rurals d’Eivissa no assoleixen la categoria dels seus 

agroturismes fet que fa que el preu sigui inferior al dels AG -, mentre que 

a Mallorca els hotels rurals destaquen, per damunt dels agroturismes i els 

turismes d’interior, per la seva categoria, i a més a més, perquè ofereixen 

alts nivells de confort i distinció. A Menorca, els tres tipus d’establiments 

són els més senzills de les tres Illes. 

 La comercialització de l’oferta de turisme rural es realitza principalment 

mitjançant contractació directa, ja sigui mitjançant internet –el mitjà més 

important- o clients directes telèfon o fax –que en molts de casos han 

trobat la informació per internet -.  

 Els principals mitjans de promoció són els amics (boca a boca), seguit de 

la informació d’internet de la pròpia web de l’establiment. 

 



 ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING DEL TURISME RURAL A LES ILLES BALEARS        CAPÍTOL VII 

 

 
   - 249 - 

 
 

 El canal de distribució més utilitzat és internet (100% dels establiments) 

seguit dels fullets promocionals, i les guies turístiques. 

 En general, es pot afirmar que les variables d’estratègia comercial (la 

realització d’ofertes, els canals de promoció emprats i la distribució 

realitzada) són independents del tipus d’establiment (AG, HR o TI), així 

com de la ubicació d’aquests (Mallorca, Menorca o Eivissa). 

 
 
 
B. ANÀLISI DE LA DEMANDA DE TURISME RURAL                                        
 

 

Entre els factors que major incidència tenen en les transformacions que 

caracteritzen l’evolució de l’activitat turística en els darrers anys a nivell mundial es 

troba el canvi experimentat pels propis consumidors, els turistes.  

L’objecte d’aquesta anàlisi és definir i conèixer perfectament al nostre públic 

objectiu. Per això, és important estudiar aquest apartat en total sintonia amb 

l’oferta del nostre entorn.  

Les accions a realitzar s’han d’orientar a satisfer les necessitats i expectatives 

dels clients, per això és molt important conèixer bé les característiques dels usuaris 

o consumidors turístics, o sigui, els turistes. 

La demanda turística no és uniforme, degut a que no tots els clients són iguals. 

No serveix, doncs, el conformar-se amb saber quantes visites s’han produït i 

quantes places s’han cobert. Es necessari realitzar un estudi més profund i assignar 

característiques a la demanda de turisme segons els diferents tipus de turistes. Es a 

dir, s’ha de fragmentar la demanda en subconjunts de consumidors amb un 

comportament comú i amb respostes iguals o similars davant l’oferta.  

Es pot fer una divisió inicial de la demanda en dos grans grups: per una part el 

turisme nacional, o domèstic, que realitzen els residents d’un país que viatgen dins 

d’aquest mateix país; i per l’altra, els turisme internacional format pels residents 

d’un país que viatgen a un altre país. 

El segment internacional de la demanda es considera, a les IIBB, com a més 

important que el nacional per a la seva quantitat i amb una major despesa, estades 

més llargues, etc. 

A l’estudi de la demanda s’han de tenir en compte, a més de les característiques 

dels turistes, les preferències, els comportaments i les seves motivacions.  

El coneixement dels consumidors permet establir el segment o públic objectiu al 

qual l’empresa desitja dirigir les seves accions, emprant un producte, un missatge, 
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uns mitjans de difusió, un preu i uns canals de distribució propis per a aquest 

segment clau. 

La millora en el coneixement de la demanda resulta d’extrema importància per 

a poder formular l’estratègia de màrqueting que millor s’adeqüi a les necessitats del 

mercat i a la pròpia estratègia de desenvolupament del producte. 

Històricament, a part de certes actuacions i estudis duts a terme per part de les 

administracions públiques, la majoria de les activitats de màrqueting, entre elles les 

d’investigació de mercats, han estat deixades en mans dels touroperadors. Aquest 

fet ha implicat que la informació referent als mercats sigui limitada i al mateix 

temps que les informacions facilitades presentin un cert biaix, produït de manera 

voluntària o involuntària, cap als propis interessos dels TTOO (SERRA 1996), 

generalment bolcats en el turisme de masses, amb el que les informacions 

disponibles solen respondre a visions del mercat majoritàriament centrades en 

aquest tipus de turisme. 

No obstant això, l’evidència d’una progressiva fragmentació de la demanda, 

atorga una major rellevància, si cap, a la necessitat de millorar el coneixement de 

la demanda, la qual pot dur-se a terme d’acord amb dos enfocaments principals: 

 Un enfocament parcial, en el qual s’analitzen en profunditat determinats 

segments de mercats ja identificats.  

 Un enfocament de segmentació més general, en el qual s’analitza el conjunt 

de la demanda turística i es procedeix a identificar i a avaluar diferents 

segments de mercat. 

Ambdós enfocaments responen a una visió actual del turisme, en el sentit de 

considerar diferents necessitats de diferents grups, i amb això és possible dissenyar 

i/o adequar els productes, la promoció i altres variables del màrqueting-mix a 

aquestes, o el que és el mateix, assumir que no existeix un turista estàndard, sinó 

que existeixen diferents tipus de turistes, amb diferents gustos i motivacions, i que 

requereixen el desenvolupament de combinacions de màrqueting específiques. 

Aquests enfocaments no es consideren, en absolut, excloents, i de fet, en 

aquest treball s’han utilitzat de manera conjunta, primer analitzant en profunditat 

alguns dels segments que més s’han repetit en la literatura revisada com els més 

interessants a l’hora de diversificar la demanda i segon, aplicant un procés de 

segmentació més general al total de la demanda que visita les Balears.  

Tant un enfocament com l’altre han, evidentment, d’estudiar als turistes que 

viatgen a una determinada destinació turística, en aquest cas les Illes Balears, i es 

podria argumentar que també hauria d’incloure l’estudi dels turistes que no ens 

visiten per a detectar nous segments no servits en l’actualitat i que poguessin ser 

significatius, no obstant això, per qüestions òbvies referides als recursos 
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disponibles, aquesta investigació  s’ha centrat en l’estudi dels turistes actuals 

(demanda real). 

Hi ha un progressiu distanciament dels turistes d’aquelles vacances que els 

converteixen en un ser passiu i captiu dels programes de viatge combinat 

restrictius, i també al de destins mediambientalment deteriorats. Així trobem una 

demanda turística que es caracteritza per un canvi, no tan sols en l’estructura 

motivacional dels turistes, sinó que també per l’exigència de majors nivells de 

confort i estètica mediambiental a les destinacions turístiques i de major qualitat, 

així com per la personalització en les prestacions turístiques. 

El repte ha de ser poder substituir, mitjançant els turismes alternatius, les 

fallides i vacants que es produeixen amb l’actual model turístic. Per a aconseguir-ho 

és imprescindible tenir la major quantitat possible d’informació sobre els turistes, i 

la base són els mercats turístics, i l’eina fonamental radica en el màrqueting 

turístic.  

 

 

1. LA DEMANDA DE TURISME RURAL 

 

       El turisme és un concepte orientat cap a la demanda, es a dir, dominat per les 

persones que fan turisme: els visitants o turistes. El turista és el que determina els 

productes turístics, atès que té unes necessitats peculiars que han de ser satisfetes 

per l’oferta de bens i serveis específics. 

El mercat turístic es caracteritza per la seva heterogeneïtat, està integrat per 

molts de tipus de clients que manifesten necessitats i desitjos diferents. 

A l’hora d’analitzar la demanda, no tan sols s’ha d’estudiar el grup de potencials 

clients, sinó que quan millor es segmenti als clients i se’ls hi ofereixi un valor afegit 

a cada segment, més senzill serà atreure’ls cap al producte turístic (SERRA 2002). 

Els turistes rurals d’avui en dia es desplacen al medi rural amb el propòsit de 

gaudir de les seves vacances en un entorn diferent i poc massificat. Generalment 

desconeixen el lloc, per això, ja no cerquen una volta als seus orígens en el sentit 

de visitar familiars o el lloc de naixement, com antany. El seu comportament abans 

i durant el seu consum turístic, és similar al d’altres turistes, demanden serveis, 

valoren ofertes i escullen la destinació. 

Els canvis en els comportaments i en els valors dels consumidors constitueixen 

un factor crític pel turisme actual. Els nous turistes consideren les vacances com 

una prolongació de la seva vida, com una cosa comuna i normal. No desitgen un 

paquet turístic estandarditzat, rígid i massiu, en el que el sol sigui el principal 

atractiu, sinó que els hi agrada sentir-se diferents, s’estimen més un turisme més 

individualitzat i mostren un interès creixent per la tranquil·litat, el contacte amb la 
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natura, la cultura i la no massificació. A diferència dels turistes d’antany són 

espontanis i impredibles, i la qualitat és per a ells una cosa fonamental (POON, 

1993). 

El vell turisme es descriu com a massificat i homogeni, amb unes motivacions 

per a viatjar limitades a uns pocs registres, entre ells, gaudir del sol i la platja. 

IOANNIDES i DEBBAGE (1998) descriuen al nou turista com independent, 

experimentat, viatger flexible, amb una major volatilitat en les seves preferències, 

demandant d’un turisme verd i de formes alternatives de turisme.  

En quan a l’oferta, també s’apunten canvis cap una forma de producció més 

flexible caracteritzada per la qualitat, la innovació, la segmentació del mercat i per 

l’interès en la maximització dels ingressos en lloc del volum de turistes. URRY 

(1995) sosté que el turisme de masses s’ha transformat en turisme post fordista, 

exemples del qual serien el rebuig a certes formes de turisme de masses, la 

multiplicació de les vacances basades en nous estils de vida o els ràpids canvis de 

les preferències i llocs de moda.  

Les tendències actuals de la demanda turística són principalment (SERRA, 2002):  

 La creixent conscienciació pels temes mediambientals. 

 L’augment d’importància, dins del conjunt de la demanda, del segment de 

majors de 55 anys.  

 Demanda més exigent en termes de qualitat. 

 Mercat més segmentat.  

 Pas de vacances passives cap a vacances més participatives. 

 Creixement dels viatges independents. 

 Major creixement de viatges de llarg recorregut. 

 Binomi que defineix bona part de la demanda: escassesa de temps - 

abundància de diners.  

 

D'aquestes tendències, la conscienciació amb temes mediambientals, l'exigència 

de més qualitat, la major segmentació del mercat, la recerca de vacances actives, 

el creixement dels viatges independents i la major capacitat econòmica, són les què 

han propiciat l'aparició i l'alt grau de creixement de l'oferta de turisme rural.  

El turisme rural es dirigeix a segments determinats de mercat, que en general es 

caracteritzen com una demanda de qualitat, entesa com visitants conscienciejats 

ambientalment i amb una certa capacitat adquisitiva (GARCÍA HENCHE, 2005).  

Els estudis empírics sobre la demanda turística rural espanyola actual166 

estableixen que aquesta presenta unes característiques que poden homogeneïtzar-

se com capacitat adquisitiva i nivell cultural mitjà, professionals independents amb 

                                                
166 Com els de FERNÀNDEZ PULIDO, JI (2008), amb dades de les comunitats autònomes d’Andalusia 
(SAETA) de 2004 i d’Astúries (SITA) de 2006. 
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edats compreses entre 25 i 44 anys (més del 65% del total), de sexe masculí i 

femení indistintament, majoritàriament residents a Espanya, de procedència 

preferentment urbana i disposats a sensibilitzar-se amb els espais rurals i gaudir 

d'ells, amb una estada mitjana de 3,07 dies segons dades de l’INE de 2006,...  I en 

aquesta investigació volem demostrar que els  turistes d’establiments de turisme 

rural que visiten les Illes Balears (i cada illa en concret) difereixen de les 

característiques generals dels turistes tipus de la resta de l’estat espanyol en 

aspectes com la nacionalitat, capacitat adquisitiva, durada mitjana de l’estada, etc.  

Els turistes que decideixen realitzar turisme rural, volen rompre amb la formalitat 

del seu comportament en la ciutat. Cerquen el camp i una oportunitat per a restituir 

les seves energies i l'equilibri, és un turista que valora la seva qualitat de vida, 

cerca un poble petit, tranquil, amb naturalesa viva i cultura local atraient.  

L'oferta turística rural ha d'adaptar-se a les exigències d'aquesta demanda, però 

s'ha de tenir en compte que l'oferta turística no només està formada per recursos 

naturals sinó que és un conjunt d'allotjaments, instal·lacions, estructures d'oci, així 

com recursos naturals i arquitectònics existents en zones d'economia 

predominantment agrícola. En aquest sentit, encara que és possible afirmar que 

l'oferta turística rural espanyola és rica i variada quant a recursos naturals i 

arquitectònics, no pot dir-se el mateix en quant als seus restants components, 

sobretot de l'allotjament. 

Dins de les noves tendències de la demanda és molt important el concepte de 

destinació turística. El visitant de les Illes Balears valora les seves vacances en el 

seu conjunt a través de la satisfacció que li produeix la destinació en la seva 

totalitat i no tan sols l’establiment d’allotjament. És per això que el producte que 

s’ha de millorar és tota la destinació, amb infrastructures i serveis públics de 

qualitat conjuntament amb uns establiments turístics de qualitat. 

Per a orientar l’estratègia amb l’objectiu clar de satisfer al client s’ha de conèixer 

primer quines són les seves expectatives prèvies abans d’iniciar les seves vacances 

per a poder comparar amb la seva satisfacció real un cop finalitzada l’estada. 

Només si es disposa d’aquesta informació i es maneja a traves de models adients, 

com els de qualitat, com per exemple els de ZEITHMAL, PARASURAMAN i BERRY, 

s’aconseguirà una estratègia competitiva exitosa. 

En qualsevol cas, també, es necessita professionalització per a satisfer 

l'exigència de qualitat dels clients, que serveixi per a comercialitzar els productes 

de turisme rural.  

El turisme en l'espai rural ha de reunir almenys dues condicions: a) posar en el 

mercat productes de qualitat i b) una comercialització correcta (ALTÉS, 1995).  
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A continuació s’analitzaran les principals característiques dels clients allotjats a 

establiments situats en el medi rural balear, d’acord amb els termes establerts 

anteriorment. 

L’heterogeneïtat que caracteritza la demanda d’aquest segment fa inevitable la 

necessitat d’identificar els principals clusters per a poder tractar de manera 

diferenciada a cada grup. 

 

 

1.1 Perfil del turista: nacionalitat, edat, sexe, nivell socio-econòmic, nivell 

cultural, categoria professional, pressupost  del viatge i despesa diària, ... 

 

En aquest punt s’analitzen alguns aspectes descriptius dels turistes rurals de 

la comunitat Balear. Els principals resultats obtinguts són els que a continuació es 

detallen: 
 

 NACIONALITAT:  
 

TAULA 36.  Nacionalitat 

 
Nacionalitat % Mallorca % Menorca % Eivissa %Illes Balears 

Espanya 15,49 65,79 31,71 25,04 
Alemanya 51,71 7,89 12,20 39,52 
Regne Unit 16,01 15,79 24,39 17,25 

Irlanda 2,89 1,32 1,22 2,41 
França 1,57 1,32 6,10 2,23 
Àustria 3,15 1,32 0,00 2,41 

Països Baixos 0,26 0,00 3,66 0,74 
Bèlgica 0,00 0,00 2,44 0,37 
Suïssa 6,82 1,32 3,66 5,57 

Dinamarca 0,79 0,00 2,44 0,93 
Itàlia 0,52 3,95 3,66 1,48 
Altres 0,79 1,32 8,54 2,04 

 

S’ha establert una diferenciació entre illes, atès que l’oferta no està enfocada de 

la mateixa manera, i els mercats emissors són diferents depenent de l´illa de 

referència: 

o A Mallorca predominen els turistes alemanys que conformen un 

51,71% de la demanda, seguit dels turistes britànics (= turistes del 

Regne Unit167) amb un 16,01%, els espanyols amb un 15,49, i la 

suma de la resta de nacionalitats un 16,79%. 

                                                
167 Els turistes del Regne Unit (de Gran Bretanya i Irlanda del Nord), que són la suma de Gran Bretanya 
(Anglaterra, Escòcia i Gales) i Irlanda del Nord (a l’Illa d’Irlanda), conformen el grup de turistes als quals 
anomenarem britànics –tot i que essent puristes els britànics haurien de ser els habitants del terme físic 
Illes Britàniques, però per motius polítics no s’inclou Irlanda... -; i els turistes de l’Illa d’ Irlanda (excepte 
Irlanda del Nord) formen el grup de turistes irlandesos. 
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o A Menorca, els espanyols són el grup de turistes més nombrós amb 

un 65,79%, seguit dels britànics amb un 15,79%, els alemanys amb 

tan sols un 7,89%, i els altres turistes, de diverses nacionalitats, 

compten amb un 10,53% de la demanda. 

o A Eivissa els extrems no són tan pronunciats, i es troben, en primer 

lloc els espanyols amb un 31,71%, seguit del els britànics amb un 

24,39%, i els alemanys són el grup més reduït amb un 12,2% de la 

demanda. La resta de nacionalitats conformen un 31,7% de la 

demanda.     

o El turisme espanyol, en general, ha enregistrat un important 

increment a les Illes Balears. Els mesos quan més turisme fan els 

espanyols són juliol i agost, i són els catalans i madrilenys els que 

més turisme rural realitzen, tot i que els turistes bascs i valencians 

també són nombrosos, seguits dels andalusos i els de Castella-Lleó. 

o Dins altres, es troben, per ordre d’importància: de Benelux, 

americans (d’EEUU / Canadà), escandinaus (Noruega / Suècia) i 

japonesos, principalment.  
 
 

GRÀFIC 22.  Nacionalitats majoritàries per illes. 
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 EDAT: 
 

Ens trobem davant un turista d’edat mitjana, majoritàriament comprés d'entre 

el segment de 30 i 50 anys, que representa el 64,58% del total dels turistes en el 

medi rural. Destaca la importància dels turistes compresos entre 36-40 anys que 

representen un 20% del total. 
 
 

GRÀFIC 23.  Edat dels clients / turistes 
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 SEXE 

 

Tal i com es desprèn de les enquestes realitzades, el sexe dels turistes és 

bastant homogeni, amb resultats d’un 56,75% d’homes i 43,25% de dones. 

  

GRÀFIC 24.  Sexe dels clients /turistes 
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 NIVELL SOCIOECONÒMIC 
 

GRÀFIC 25.  Ingressos mensuals (aproximació en euros) 
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       Del gràfic anterior destaca el 25,35% de turistes que disposen d’uns ingressos 

mensuals superiors als 5000 euros, i que l’interval d’entre 2000 i 3000 euros  és el 

que representa el major percentatge de turistes  (30,52%). El poder adquisitiu dels 

clients és mitjà-alt. 
 
 

 Nivell cultural 

Una de les característiques a destacar del turisme rural és l’elevat grau de 

formació dels seus usuaris. Com s’observa al gràfic, un 63,13% d’aquests disposa 

d’estudis universitaris, xifra molt elevada, especialment si es compara amb el 

turista tipus que viatja a les Illes. Junt amb la professió desenvolupada, el nivell 

d’estudis pot servir com un bon indicador per afirmar que aquest turista té un perfil 

socioeconòmic mitjà-alt, o fins i tot, alt. 

GRÀFIC 26.  Nivell d’estudis 
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 Categoria professional 
 

El perfil professional dels turistes en el medi rural és també mig-alt. S’agrupen 

professions molt ben remunerades com són professionals liberals (21,03%), alts 

executius (13,19%) i empresaris o propietaris d’empreses (11,28%), que 

constitueixen el principal segment de clients rurals i suposen un 45,5% de la 

demanda; seguits pels comandaments intermedis amb un 17,97%, alts executius 

amb un 13,17%, empleats amb un 11,28, funcionaris amb un 7,07%, jubilats amb 

un 5,93%, i autònoms un 4,97% dels turistes 

 

GRÀFIC 27. Professió 
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1.2 Infrastructura turística: tipus de viatge, estacionalitat, durada de l’estada, 

tipus i règim d’allotjament (pensió), activitats complementàries realitzades,... 

 

1.2.1  Tipus de viatge 

En aquest apartat es pretén analitzar la tipologia del viatge realitzat, i els 

principals resultats són els que s’especifiquen a continuació. 

En el gràfic es pot apreciar clarament que la contractació de transport i 

allotjament per separat és l’opció preferida dels turistes en el medi rural amb un 

61% del total. 

Dels qui varen utilitzar un paquet turístic (35,68%), la majoria varen escollir 

allotjament i berenar com a fórmula vacacional amb un 24,03%, seguit de només 
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allotjament amb un 6,84%, de mitja pensió un 4,07%, i en darrer lloc, només un 

0,74% varen escollir l’opció de pensió completa168. 

 

GRÀFIC 28. Tipus de viatge contractat 
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La realització de viatges no organitzats suggereix una expansió del turisme no 

tradicional - de sol i platja -, caracteritzat per ser un modalitat turística molt 

relacionada amb els paquets turístics dels TTOO que, per la seva presència 

simultània com a organitzadors al lloc de destinació i com a venedors al lloc on 

s’ubica la demanda, han gaudit, per molts d’anys, d’una posició amb rendes 

monopolístiques en el model tradicional. Aquests es basaven en l’existència de 

dificultats objectives derivades de la mateixa organització dels viatges, dels 

problemes de comunicació i de les dificultats que afegeixen les modificacions en els 

tipus de canvi. A l’àrea euro, els últims anys han desaparegut els problemes 

derivats dels canvis de divises, al mateix temps que el creixent ús de les noves 

tecnologies de la comunicació (recolzades en l’expansió de la xarxa d’internet), la 

lliberalització del transport aeri i l’impuls de les companyies de vols de baix cost 

han permès una personalització creixent de la demanda turística. D’aquesta forma 

han entrat en l’oferta global, fins fa molt poc temps reservada gairebé 

exclusivament als operadors, proveïdors de tota mena. 

 

 

1.2.2  Forma de realització del viatge 

 

Majoritàriament, els turistes rurals viatgen en parella: dues terceres parts del 

turistes entrevistats declaren que han realitzat el viatge amb la seva parella, un 

                                                
168 En els AG i TI és obligatori, d’acord amb la normativa autonòmica que ho regula, l’allotjament més 
desdejuni, i en els HR la mitja pensió. 
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23,85% en família (amb fills o familiars), un 12,29% amb amics, un 3,12% tot sols 

i un 1,83% d’altres maneres no especificades. 
 

GRÀFIC 29.  Forma de realització del viatge 
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1.2.3  Durada del viatge (nombre de nits) 
 
 

TAULA 37.  Durada del viatge (nombre de nits) 
 

             
Núm. de casos:      508 
Màxim :                    30 
Mínim:                         1 
Mitjana:                       8,47 
Moda:   7 
Desviació estàndard:      4,19 

 
 

A l’estudi realitzat, es comprova que, per terme mig, els turistes en el medi 

rural, s’allotgen en els establiments un poc més d’una setmana (8,47 dies) 
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Per nacionalitats:  

 

GRÀFIC 30.  Durada del viatge per nacionalitats 
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Les diferències són significatives si es comparen les estades mitjanes de cada 

una de les nacionalitats: mentre que els italians, austríacs i alemanys declaren 

passar a les  illes una mitjana de més de 9 dies, els irlandesos i altres no arriben a 

7 dies, i els dels Països Baixos no arriben a una mitjana de 6. 

A més a més, s’ha observat que l’estada mitjana varia de forma considerable en 

funció de la temporada de visita del turista. S’aprecia una major estada mitjana en 

la temporada alta, en la qual la gran majoria dels turistes realitzen les seves 

vacances principals, i una menor estada en temporada mitja i baixa (major 

importància de short breaks i vacances secundàries).   
 
 

1.2.4  Activitats realitzades 
 

TAULA 38.  Activitats que ha practicat a l’illa 
 

Activitats practicades a la Illa 
(respostes múltiples) Freqüència % s/ 

total 
% s/ 

mostra 

Golf 69 2,00 12,75 
Activitats aquàtiques (navegació, surf, squí,...) 77 2,23 14,23 
Submarinisme 56 1,62 10,35 
Senderisme 195 5,66 36,04 
Cicloturisme (passeigs amb bicicleta) 78 2,26 14,42 
Passeigs a cavall 40 1,16 7,39 
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Altres pràctiques esportives (tennis, equitació,...) 44 1,28 8,13 
Excursions o visites a pobles i mercats típics 402 11,66 74,31 
Excursions o visites a llocs històrics, monuments... 305 8,85 56,38 
Visites a parcs o zones naturals preservades. 201 5,83 37,15 
Observació d’ocells 67 1,94 12,38 
Passejar 332 9,63 61,37 
Realitzar activitats culturals 103 2,99 19,04 
Descobrir la gastronomia local 377 10,93 69,69 
Entreteniment nocturn 71 2,06 13,12 
Visites a parcs aquàtics i d’atraccions 33 0,96 6,10 
Anar a la platja 352 10,21 65,06 
Prendre el sol en la piscina 352 10,21 65,06 
Anar de compres 243 7,05 44,92 
Caça 4 0,12 0,74 
Pesca 17 0,49 3,14 
Altres 30 0,87 5,55 

Total freqüències 3448 100,00 637,34 
Total mostra 541   

 
 

Com mostra la taula anterior, les activitats més practicades a les Balears són 

per ordre d’importància: realitzar excursions o visites a pobles i mercats típics, 

descobrir la gastronomia local, anar a la platja, prendre el sol en la piscina, i 

passejar. 

 

A continuació es creuen les activitats practicades pels turistes a les Illes amb les 

variables d’acompanyament (TAULA 19 –ANNEX I), i els resultats obtinguts són els 

següents: 

 Els turistes que s’allotgen en agroturismes són els que realitzen, per 

terme mig, més activitats d’oci i esbarjo, sobretot les relacionades amb 

el camp i el món rural com són senderisme, passeigs a cavall, visites a 

pobles, observació d’aus, etc. I els que s’allotgen en HR realitzen 

activitats més elitistes (i cares) com són golf i submarinisme. 

 El golf es practica a Mallorca i a Eivissa, i cap dels turistes de Menorca 

enqüestats ha practicat aquest esport durant les seves vacances en un 

ETR. 

 A Menorca destaquen les activitats nàutiques, senderisme, excursions, 

passejar, etc. activitats que impliquen més contacte amb el medi 

natural. 

 Descobrir la gastronomia local, l’observació d’aus i la realització 

d’activitats culturals són activitats més practicades pels turistes de 

Mallorca. I anar de compres i l’entreteniment nocturn són activitats més 

usuals dels que han passat les seves vacances a Eivissa. 

 Els turistes que venen en parella o amics són els més actius, els que 

realitzen més activitats. 

 En quan a nacionalitats: els irlandesos junt amb els austríacs són els que 

més golf han practicat; en entreteniment nocturn els britànics són els qui 

duen la davantera; el austríacs són els que despunten en descobrir la 
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gastronomia local, l’observació d’aus i el senderisme; els francesos són 

els que més activitats aquàtiques han realitzat (tant navegació com 

submarinisme). 

 

1.2.5  Característiques de l’allotjament (valoració) 

 
TAULA 39. Importància d’aspectes o característiques d’un establiment de turisme en el medi 

rural. 

Valoració de les característiques de 
l’establiment 

Mitjana Moda Desv. 
estàndard 

 Tranquil·litat i descans 4,58 5,00 0,62 
 Que disposin de piscina 4,14 5,00 1,03 
 Tracte familiar 3,96 4,00 0,99 
 Que ofereixin plats típics amb productes de la zona 3,87 4,00 2,78 
 Altres 3,80 5,00 1,16 
 Que estigui climatitzat 3,79 5,00 1,22 
 El preu 3,75 4,00 0,95 
 Situació de l’establiment (zona nord, centre,...) 3,74 4,00 1,15 
 Mobiliari i decoració rústics d’estil propi de la zona 3,45 4,00 1,13 
 La proximitat al nucli urbà 2,97 3,00 1,17 
 Els recursos arquitectònics de la zona 2,97 3,00 1,13 
 Disposar de cuina equipada dins les u.a. 2,84 1,00 1,47 
 Cultura i folklore de la zona 2,83 3,00 1,08 
 Les activitats d’oci ofertades 2,83 3,00 1,10 
 Connexió a internet 2,82 1,00 1,38 
 Possibilitat de realitzar esports 2,73 3,00 1,23 
 Que disposi de xemeneia 2,71 3,00 1,30 
 Possibilitat de realitzar activitats del camp 2,69 3,00 1,19 
 Que disposi de zona d’SPA (sauna, bany turc,...) 2,47 1,00 1,26 
 Possibilitat d’adquirir souvenirs típics de l’illa 2,29 1,00 1,73 
 Negoci d’empresaris de la nacionalitat del client 2,27 1,00 1,32 

 
 

El que més valoren els turistes de l’ETR és, en primer lloc, la tranquil·litat i el 

descans, seguit de que disposin de piscina, el tracte familiar i que ofereixin plats 

típics amb productes de la zona. 

 
 

1.2.6  Estacionalitat 

 

Una de les característiques de la demanda és la seva tendència a concentrar-se 

en el temps i a l’espai: l’estacionalitat, que és un dels principals problemes que té 

plantejada la indústria turística169.  

Per a mesurar l’estacionalitat, es varen analitzar els resultats de la mostra 

seleccionada d’establiments de turisme en el medi rural de les Balears. La 

                                                
169 D’aquesta manera, existeix un període de temporada alta (peak /busy season) en el qual es produeix 
la major concentració de turistes i un període de temporada baixa o fora d’estació (off season) en la qual 
la recepció és més reduïda – també es pot parlar d’una temporada intermitja (shoulder season)-. 
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informació obtinguda es troba l’apartat Antiguitat, grandària i obertura, i es 

reflexa en:  

 GRÀFIC 11. Percentatge d’establiments oberts per mesos170 

GRÀFIC 12. Grau d’ocupació dels establiments per mesos 

GRÀFIC 13. Mesos d’obertura dels establiments 
 

A mode de resum es pot afirmar que el turisme rural presenta, com la major 

part de les activitats turístiques, una clara estacionalitat en els mesos d’estiu, en 

els quals, es registren els nivells d’ocupació més elevats, mentre que a partir dels 

mesos de novembre i desembre, i fins al mes de març, les taxes d’ocupació són 

bastant baixes, o simplement no hi ha ocupació i els establiments romanen tancats. 

 

1.3 Expectatives: motivació del viatge, grau de satisfacció, aspectes satisfactoris / 

insatisfactoris, grau de repetició,... 

 

1.3.1 Motivacions del viatge. 

 

Incidir damunt el coneixement general de les motivacions i beneficis cercats 

pels turistes pot ajudar a definir millor les accions destinades a millorar el producte 

o l’oferta turística d’una destinació, així com la seva promoció més correcta.  

De forma genèrica, les motivacions per les quals la gent decideix emprendre un 

viatge vacacional, o de plaer, cap una destinació turística poden ser classificades en 

dues categories:  

(a) el que es denominen push factors, factors generals que impulsen a la gent a 

deixar per un període limitat de temps el seu lloc de residència habitual per tal 

de viatjar a altres indrets; 

(b) el que es denominen pull factors, que són aquells factors específics d’una 

destinació que actuen com a elements d’atracció i incideixen sobre la particular 

elecció d’una destinació per part del turista. Són els factors que fan que un 

turista en particular decideixi visitar la destinació A en lloc de la B. 

A la taula següent apareixen les valoracions obtingudes en una llista de 

possibles motivacions que podien tenir els turistes quan varen decidir venir a les 

Illes Balears a passar les vacances en un ETR. Es vol respondre a la pregunta 

perquè van de vacances a un establiment de turisme rural? 

El valor 1 indica que el factor no té cap importància pel turistes. Per tant, com 

més s’acosti al valor a 1 menys importància té el factor a l’hora de decidir 

emprendre el viatge (o té importància per un nombre reduït de turistes sobre el 

total). El valor 5 indica màxima importància. Per tant, com més s’acosti el valor a 5 

                                                
170 Pàgines 185 i ss. 
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més important és el motiu a l’hora de decidir emprendre el viatge (més turistes han 

contestat que aquest factor és, per a ells, molt important). 

El factors s’han ordenat per la seva importància relativa, i són els que a 

continuació es mostren: 

 

TAULA 40.  Factors que més es valoren de les vacances. 

(1 = cap importància, 2 = poca importància, 3 = un poc d’importància, 4 = bastant d’importància i 5 = 
molta importància) 
 

Què cerca en aquestes vacances... Mitjana Moda Desv. 
estàndard 

Relaxar-me, descansar, recuperar forces 4,45 5,00 0,75 
Tranquil·litat, tenir unes vacances tranquil·les 4,32 5,00 0,79 
Escapar de la rutina diària 4,23 5,00 0,94 
Gaudir del paisatge i la naturalesa 4,20 5,00 0,85 
Gaudir del clima 4,06 4,00 0,88 
Conèixer coses de la destinació-llocs típics, costums... 3,83 4,00 0,98 
No tenir que preocupar-me de les tasques de casa 3,60 5,00 1,24 
Estar amb la família 3,58 5,00 1,32 
Diversió i noves experiències (amb amics, parella...) 3,51 4,00 1,17 
Altres aspectes 3,20 5,00 1,54 
Practicar activitats esportives 2,72 3,00 1,24 
Conèixer gent nova 2,61 3,00 1,14 
Prestigi: poder contar als amics les meves vacances 1,74 1,00 1,11 
 
 

Els factors llistats prèviament són motivacions genèriques o beneficis bàsics 

cercats pels turistes quan decideixen emprendre un viatge de vacances a un ETR, 

però que són independents de la destinació elegida. Són els factors que ‘empenyen’ 

a la gent a anar-se’n de vacances, per exemple, escapar de la rutina diària o gaudir 

del paisatge i la natura. Però, per a escapar de la rutina diària el turista pot triar 

moltes destinacions.  

És en la fase posterior del procés de compra quan el turista valora què ofereix 

cada destinació i fins quin punt pot satisfer aquestes motivacions genèriques o 

beneficis bàsics cercats. És quan entren en joc, en el procés mental de valoració de 

les distintes alternatives que fa el consumidor, els atributs o característiques de 

cada establiment o destinació, que són els que el motivaran a triar-ne una o una 

altra.  

Es poden agrupar els resultats obtinguts en els següents grans blocs: 

 Relax, descans, recuperar forces; tranquil·litat; i escapar de la rutina diària, 

són les tres motivacions que encapçalen el primer grup de raons per les quals 

els turistes han decidit agafar les seves vacances. 

 El segon bloc, de motius fonamentals, és el format per gaudir del paisatge i la 

naturalesa; i del clima. 
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Aquests dos primer blocs són els beneficis bàsics que cerquen els visitants quan 

vénen a Balears a passar les seves vacances en un ETR. 

En una franja intermèdia, és a dir, es tracta d’aspectes importants, però no tant 

com els cinc anteriors, es troba el tercer grup, que ho conformen motivacions 

relacionades amb conèixer coses de la destinació (llocs típics, costums, 

gastronomia, ...), estar amb la família, no tenir que preocupar-se de les feines de 

casa, diversió i noves experiències (amb amics, parella, ...) i altres aspectes. 

En darrer lloc, a l’extrem contrari, es troben els beneficis menys importants per 

als visitants de Balears quan vénen a passar les seves vacances, que són: practicar 

activitats esportives, conèixer gent nova, o la possibilitat de poder contar vivències 

sobre les vacances i la destinació visitada. 

A fi de detectar relacions significatives es creuen (tabulacions creuades i de 

valors mitjans) els factors que més i que menys es valoren amb les variables 

d’acompanyament illa visitada, país d’origen, edat, sexe, nivell d’estudis, professió, 

etc (TAULA 20 – ANNEX I). 

A continuació es detallen les relacions detectades: 

 

Diferències significatives en funció de la nacionalitat171 

 Els alemanys són els que menys cerquen tranquil·litat, tenir unes vacances 

tranquil·les i  prestigi: poder contar a les meves amistats que he estat de 

vacances172*. 

 Els turistes espanyols presenten unes valoracions molt apropades a la 

mitjana en tots els aspectes. No obstant això alguns aspectes són 

significatius, com els valors alts donats a conèixer coses de la destinació 

(llocs típics, costums, gastronomia,... *; i en canvi, estan poc interessats 

(per davall de la mitjana) en no haver de preocupar-me de les tasques 

domèstiques, que m’ho donin tot fet .  

 Els turistes  britànics (del Regne Unit)  són els que més cerquen estar amb 

la família i gaudir del clima*. En canvi, són els, relativament, menys 

interessats en  la pràctica d’activitats esportives. 

 Els suïssos són els que més importància donen a relaxar-se, descansar i 

recuperar forces i practicar activitats esportives, i per altra banda són els 

que menys valoren conèixer coses de la destinació, gaudir del paisatge i la 

                                                
171 S’han analitzat només les nacionalitats més importants en quan al nombre de turistes: Alemanya, 
Espanya, Regne Unit, Suissa, Irlanda, Àustria i França. 
172 * Indica que després de realitzar-se el contrast F d’Snedecor, les diferències en les mitjanes són 
significativament diferents amb una probabilitat inferior a 0,05. 



 ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING DEL TURISME RURAL A LES ILLES BALEARS        CAPÍTOL VII 

 

 
   - 267 - 

 
 

natura* i no haver-se de preocupar de les tasques domèstiques, que els ho 

donin tot fet .  

 Els austríacs destaquen per damunt la resta en importància a escapar de la 

rutina diària i conèixer coses de la destinació, i donen menys importància 

que la resta a divertir-se i tenir noves experiències amb els amics, la parella, 

etc.*. 

 Els turistes irlandesos són els que destaquen, tant per alt com per baix, en 

més aspectes, com son: destaquen en importància de gaudir de la 

tranquil·litat, tenir unes vacances tranquil·les*, divertir-se i tenir noves 

experiències amb els amics, la parella, etc*, gaudir del paisatge i la natura*, 

prestigi: poder contar a les amistats que s’ha estat de vacances a les illes*; 

a la baixa en estar amb la família, relaxar-se, descansar i recuperar forces, i 

escapar de la rutina diària. 

 Els francesos són els més interessats en no haver-se de preocupar de les 

tasques domèstiques, que els ho donin tot fet, i els que menys s’interessen 

per gaudir del clima. 

 

Diferències significatives en funció del grup en què es viatja 

 Una característica comuna a tots els grups és que els dos aspectes més 

importants a l’hora de passar les vacances en un ETR de les Illes Balears 

són: relaxar-se, descansar i recuperar forces i gaudir de la tranquil·litat, 

tenir unes vacances tranquil·les. 

 Pels que viatgen en parella, són relativament més importants escapar de la 

rutina diària i gaudir del paisatge i la natura. 

 Pels que van amb amics, els dos aspectes més destacables són a l’igual dels 

que viatgen en parella, escapar de la rutina diària i gaudir del paisatge i la 

natura. No obstant això, el que valoren per damunt dels altres grups és 

divertir-se i tenir noves experiències. 

 Els que viatgen tot sols també valoren molt gaudir del paisatge i la natura, i 

a més a més, conèixer coses de la destinació (gastronomia, llocs típics, 

costums...).   

 Òbviament, pels que viatgen en família, estar amb la família* és el benefici 

més cercat, i desprès gaudir del paisatge i la natura. 

Diferències significatives en funció de l’edat 

 A mesura que s’incrementa l’edat dels entrevistats, són més importats: la 

tranquil·litat, tenir unes vacances tranquil·les; i gaudir del paisatge i la 

natura. 
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 Com més joves són els entrevistats, són més importants: la diversió i tenir 

noves experiències (amb amics, la parella..)*; i la pràctica d’activitats 

esportives. 

 Relaxar-se, descansar i recuperar forces és, relativament, més important 

entre la franja d’edat que va dels 25 als 50 anys. 

Diferències significatives en funció del nombre de visites a les Illes Balears 

 A mesura que s’incrementa en nombre de visites de repetició a Balears 

adquireixen més importància : 

– Tranquil·litat, tenir unes vacances tranquil·les  

– Estar amb la família 

 Conèixer coses de la destinació és, curiosament, relativament més 

important, tant entre els que visiten Balears per primera vegada com entre 

els que ens han visitat moltes vegades (més de 5 vegades). 

 Poder contar el viatge a les seves amistats és més important entre els que 

ens visiten per primera vegada*. A mesura que es repeteixen les visites 

perd importància aquest benefici*. 

Diferències significatives en funció d’altres aspectes 

 Les dones són les que donen més importància a estar en contacte amb la 

naturalesa*. 

 Els turistes que valoren més escapar de la rutina diària i el relaxar-se, 

descansar i recuperar forces són els alts executius i les mestresses de casa*. 

 Els turistes que han estat allotjats en un ETR d’Eivissa són els que més 

valoren practicar activitats esportives, no tenir que preocupar-me de les 

tasques de la llar, conèixer gent nova i poder contar a les meves amistats 

que hi he estat de vacances (prestigi)*. 

 

 Factors genèrics determinants en l’elecció del viatge. 

 

Amb l’objectiu d’identificar els principals factors de motivació genèrica pels què 

els turistes varen decidir emprendre el seu viatge vacacional a Balears i allotjar-se 

en un ETR, s’ha realitzat una anàlisi de components principals amb les 13 variables 

que expressaven els possibles motius (TAULA 21 – ANNEX I).  

Els resultats permeten identificar quatre factors genèrics que motiven el viatge 

vacacional cap a Balears.  
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Aplicant el test de Barlett s’obté un valor de p inferior a 0,05, la qual cosa 

permet rebutjar la hipòtesi nul·la d’independència entre les variables. S’han 

obtingut 4 factors que expliquen el 54,86% de la variança total. 

El primer factor pot anomenar-se descans i relax, i està associat a escapar de 

la rutina diària; relax, descansar, recuperar forces; tranquil·litat /tenir unes 

vacances tranquil·les; i estar amb la família. 

El segon factor es pot identificar com relacions socials i es relaciona amb les 

variables que es refereixen a practicar activitats esportives, no haver de preocupar-

me de les tasques domèstiques: que m’ho donin tot fet, conèixer gent nova, i 

prestigi: poder contar a les meves amistats que he estat de vacances. 

El tercer factor es pot anomenar activitats recreatives i de lleure i és el que 

s’associa a variables directament relacionades amb les Illes Balears com són 

conèixer coses de la destinació (llocs típics, costums, gastronomia,...),diversió i 

noves experiències, gaudir del clima, i gaudir del paisatge i la naturalesa. Aquests 

motius mostren un interès per a conèixer la destinació i realitzar activitats. 

I el darrer factor, anomenat altres aspectes, recull únicament la variable 

altres aspectes no indicats en la llista. 

Mentre que el primer factor fa referència a motius comuns per a qualssevol 

destinació i/o qualsevol establiment turístic, que no implica el conèixer de forma 

activa la destinació o el tipus de turisme en particular, és el tercer el que recull 

motivacions relacionades amb l’oferta específica de la destinació, i es relaciona amb 

un turisme actiu. 

 

 

1.3.2 Expectatives, percepció i satisfacció dels turistes 

 

 Identificació dels factors més rellevants en l’elecció de  passar les 

vacances a les Illes Balears en un establiment de turisme rural. 

En aquest apartat, es tractaran de determinar quins són els aspectes que més 

prenen en consideració els turistes a l’hora d’elegir un ETR de les Illes Balears, com 

a destinació final i concreta pel seu viatge. És a dir, quins són els atributs o 

característiques concretes de l’oferta d’ETR de Balears, que més valoren i que més 

han incidit sobre la seva elecció. És el que es denominen pull factors o factors 

d’atracció de la destinació, aquells que han fet que un determinat turista decidís, 

visitar Balears i no una altra destinació, i allotjar-se en un ETR d’aquesta comunitat.  

Per a mesurar la satisfacció dels turistes en el medi rural, se’ls va demanar en 

primer lloc per la importància que tenien diferents aspectes específicament 
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relacionats amb Balears i a continuació se’ls hi va preguntar pel seu nivell de 

satisfacció en els mateixos aspectes. En ambdós casos es va demanar als 

entrevistats que valoressin en una escala d’1 a 5 punts el grau d’importància de 

l’atribut i el seu nivell de satisfacció.  

A la taula següent apareixen les valoracions obtingudes a una llista d’atributs o 

característiques de l’oferta turística d’ETR de les Illes Balears que poden contribuir a 

satisfer determinats beneficis cercats pels turistes. Els factors o atributs estan 

ordenats segons la importància concedida pels entrevistats.  
 
 

TAULA 41.  Grau d’importància dels diferents factors que més i menys influeixen  
a l’hora d’escollir passar-les vacances a les Illes Balears en un establiment de turisme rural 

 
(1 = cap importància, 2 = poca importància, 3 = un poc d’importància, 4 = bastant 

d’importància i 5 = molta importància) 
 
Motius / raons per a elegir el turisme rural de 

Balears (grau d’importància) Mitjana Moda Desv. 
estàndard 

 Tranquil·litat i calma de la destinació 4,46 5,00 0,70 
 Qualitat de l’allotjament 4,44 5,00 0,73 
 Paisatge bonic 4,30 5,00 0,72 
 Qualitat del servei (general) 4,30 4,00 0,73 
 Higiene / neteja de l’entorn 4,23 5,00 0,85 
 Clima agradable 4,15 4,00 0,82 
 Destinació no congestionada /sense excés de 
turisme 

4,12 5,00 1,23 

 Relació qualitat – preu 4,10 4,00 0,81 
 Bones platges, i poder gaudir de la mar 4,06 5,00 2,54 
 Naturalesa preservada 4,03 4,00 0,87 
 Seguretat de la destinació 3,99 4,00 1,98 
 Amabilitat de la gent 3,98 4,00 0,90 
 Estar en contacte amb la naturalesa 3,90 4,00 0,91 
 Qualitat i varietat de la gastronomia local 3,85 4,00 0,92 
 Nivell de preus 3,62 4,00 0,97 
 Varietat de coses per veure i fer 3,55 4,00 1,05 
 Proximitat i facilitat de l’accés a la destinació 3,51 3,00 1,04 
 Patrimoni històric i cultural 3,47 4,00 0,99 
 Ambient (tipus de gent que hi ha a l’illa) 3,46 4,00 1,05 
 Bones infrastructures públiques (carreteres, ...) 3,25 3,00 1,08 
 Possibilitat de realitzar /gaudir d’activitats culturals 3,14 3,00 1,01 
 Informació turística disponible  3,09 3,00 1,23 
 Folklore (costums i tradicions) 2,97 3,00 1,08 
 Possibilitat de realitzar activitats esportives 2,93 3,00 1,22 
 Bones possibilitats de realitzar compres 2,84 3,00 1,12 
 Facilitat per a comunicar-me en el meu idioma 2,78 3,00 1,84 
 Altres aspectes que valori 2,60 1,00 1,56 
 Disponibilitat de facilitats i activitats per als nins 2,43 1,00 1,39 
 Vida nocturna atractiva 2,26 1,00 1,29 
 Preus barats de les begudes alcohòliques  2,12 1,00 1,22 
 Tenir amics i/o familiars que resideixen a les illes 2,01 1,00 1,34 
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Resultats generals pel conjunt de la mostra 

 

El quadre anterior il·lustra la importància relativa de cada un dels factors pel 

conjunt de la mostra. Aquests són els factors que motivaren que els turistes 

estriessin un ETR de les Illes Balears per passar les seves vacances. Es considera 

que no és necessari un comentari detallat donat que el quadre és prou clar a l’hora 

d’ordenar els distints elements segons el seu grau d’importància. 

S’ha intentat determinar la possible existència de relacions significatives creuant 

aquesta informació amb les variables d’acompanyament (TAULA 22 – ANNEX I).  

A continuació es detallen les relacions detectades: 

Diferències significatives en funció de la nacionalitat 

 Els turistes espanyols són els que més valoren el clima agradable*, la 

importància de la qualitat preu, l’amabilitat de la gent*, l’ambient (tipus de 

gent que hi ha a l’illa)*, la facilitat de comunicar-se en el seu idioma* i la 

informació turística disponible*. 

 Els turistes alemanys destaquen en la valoració de la qualitat i varietat de la 

gastronomia local. 

 Els britànics tendeixen a valorar més que la resta de turistes el clima* i la 

destinació no congestionada (sense excés de turisme)*. 

 Els suïssos valoren més la tranquil·litat i calma de la destinació, les bones 

platges / poder gaudir de la mar, i la qualitat del servei (en general). 

 Els irlandesos són els que més cerquen bones possibilitats per anar de 

compres*, un paisatge bonic, bones infraestructures públiques, el patrimoni 

històric i cultural*, la vida nocturna atractiva* i els preus barats de les 

begudes alcohòliques*. 

 Els austríacs són els més interessats en la qualitat de l’allotjament,  la 

proximitat i facilitat d’accés a la destinació, varietat de coses per veure i 

fer*, el folklore (costums i tradicions)*, possibilitar de realitzar o gaudir 

d’activitats culturals*. 

 Per als francesos és més important la naturalesa preservada,  la seguretat 

de la destinació, la possibilitat de realitzar activitats esportives, la 

disponibilitat de facilitats i activitats per als nins*, i tenir amics i/o familiars 

que resideixen a les Illes*. 

 

Diferències significatives en funció del grup en què es viatja 

 Els que viatgen tots sols estan més interessats en: 

o La naturalesa preservada i estar en contacte amb ella. 

o Bones possibilitats de realitzar compres.  
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o El patrimoni històric i cultural. 

o El folklore (costums i tradicions)*. 

o La possibilitat de realitzar activitats esportives*. 

o L'ambient de l’illa (tipus de gent que hi viu a l’illa)*. 

o Tenir amics i/o familiars a les Illes*.  

 Els que viatgen en parella valoren més que els altres*, el paisatge bonic, la 

qualitat del servei* i la gastronomia. 

 El segment de turisme familiar, en canvi, valora molt damunt  de la mitjana 

els factors: 

o Tranquil·litat i calma de la destinació. 

o Bones platges i poder gaudir de la mar. 

o La higiene i neteja de l’entorn*. 

o La disponibilitat de facilitats i activitats per als nins*. 

o El nivell de preus*. 

o La destinació no congestionada (sense excés de turisme).   

Aquest segment valora per davall de la mitjana el factor vida nocturna 

atractiva*. 

 Els que viatgen en grups d’amics, que solen ser més joves, cerquen molt 

més que la mitjana la diversió nocturna*, i les begudes alcohòliques a preus 

barats*. A més a més, valoren molt la possibilitat de realitzar o gaudir 

d’activitats culturals, el clima agradable, l’amabilitat dels residents, i la 

varietat de coses per veure i fer.  

 

Diferències significatives en funció de l’edat 

 A mesura que s’incrementa l’edat dels entrevistats es concedeix menys 

importància a: 

o La vida nocturna atractiva*. 

o La possibilitat de realitzar activitats esportives 

o Els preus barats de les begudes alcohòliques  

 Per contra, a mesura  que s’incrementa l’edat dels entrevistats es concedeix 

més importància a: 

o La naturalesa preservada, i estar en contacte amb ella*. 

o La tranquil·litat i calma de la destinació. 

o Qualitat i varietat de la gastronomia local. 

 

Diferències significatives en funció del tipus d’allotjament 

 Els turistes que s’allotgen en agroturismes valoren molt més: 

o La naturalesa preservada, i el contacte amb la naturalesa*. 
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o El patrimoni històric i cultural. 

o El folklore (costums i tradicions) i la possibilitat de realitzar o gaudir 

d’activitats culturals.  

 Els turistes que s’allotgen a hotels rurals valoren més: 

o El clima agradable*. 

o La qualitat de l’allotjament i la qualitat del servei*. 

o La qualitat i varietat de la gastronomia local. 

o La higiene i neteja de l’entorn*.  

En canvi, valoren menys  la vida nocturna atractiva. 

 Els turistes d’allotjaments de turisme d’interior valoren més la varietat de 

coses per veure i fer*, i tenir amics i/o familiars que resideixen a les illes, 

que els de la resta d’establiments. No obstant això són els que menys 

importància donen a la naturalesa*, al paisatge*, al clima*, a la 

tranquil·litat*, i a la destinació no congestionada*. Tot això és lògic atès que 

s’allotgen en establiments situats a pobles dins del nucli urbà, i no valoren 

l’espai rural igual que la resta de turistes en el medi rural*. 

 

Diferències significatives en funció del nombre de visites a les Illes Balears 

 A mesura que s’incrementa el nombre de visites a les Illes, es a dir, la 

repetitivitat, disminueixen la seva importància com a factor d’atracció que 

motiven la visita: 

o La vida nocturna atractiva 

o Els preus barats de les begudes alcohòliques* 

 En canvi, es valora més: 

o La qualitat del servei 

o L’amabilitat de la gent 

o Bones possibilitats de realitzar compres. 

o La higiene i neteja de l’entorn*. 

o La proximitat i la facilitat d’accés a la destinació 

S’ha realitzat una ACP (TAULA 23 – ANNEX I) per a detectar els factors principals 

que sintetitzen o resumeixen els possibles motius o raons específiques per a escollir 

passar les vacances a les Illes Balears en un establiment de turisme en el medi 

rural. 

Els resultats permeten identificar set factors d’atracció que incideixen en el 

procés d’elecció d’un ETR de les Illes Balears. 

El valor de p obtingut al aplicar el test de Bartlet permet rebutjar la hipòtesi 

nul·la d’independència i considera l’anàlisi vàlida per a detectar motius subjacents.  
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S’han tingut en compte set factors que aconsegueixen explicar el 54,02% de la 

variança. 

El primer factor pot anomenar-se qualitat de l’oferta turística i agrupa tots 

els factors referents a la qualitat i adequació dels serveis oferits. 

El segon factor es pot anomenar activitats d’oci i vida nocturna i agrupa els 

motius com la possibilitat de realitzar activitats esportives i, l’atractiu de la vida 

nocturna, i preus barats de les begudes alcohòliques. 

El tercer factor està relacionat amb la naturalesa, i recull naturalesa 

preservada, paisatge bonic, i estar en contacte amb la naturalesa. 

El quart factor pot rebre el nom de varietat de coses per veure i activitats 

per fer (oferta de turisme actiu cultural), i recull varietat de coses per veure i fer, 

el patrimoni històric i cultural, el folklore, la possibilitat de realitzar activitats 

culturals. 

El cinquè factor pot anomenar-se turisme de sol i platja, i agrupa els motius 

clima, mar i platges, l’accessibilitat i proximitat de la destinació, la relació qualitat – 

preu, bones infraestructures públiques, seguretat de la destinació, el nivell de preus 

i la informació turística disponible. Aquest és l’atractiu tradicional de les Illes, és el 

que té major importància en la decisió i és comú en tots els destins de sol i platja. 

El sisè factor s’anomena altres motius, i es centra únicament en altres motius  

o factors rellevants a l’hora d’escollir el turisme rural de les Illes Balears. 

I el setè i darrer factor podria anomenar-se shopping o facilitats per a 

realitzar compres, i presenta dos motius: bones possibilitats per a realitzar 

compres i destinació no congestionada. 

 

 Segmentació dels turistes segons les seves motivacions per anar 

a un ETR de les Illes balears. 

Amb l’objecte de detectar grups amb diferents motivacions per a acudir a les 

Balears a un ETR, s’ha realitzat una anàlisi cluster descendent, amb l’algoritme de 

Howard-Harris (TAULA 24 – ANNEX I), emprant les variables de motivació i s’han 

obtingut 4 grups que expliquen el 20,77% de la suma de quadrats.  

Per a poder identificar cada grup, s’analitzen els valors dels seus components en 

cadascuna de les variables i es creuen amb les variables de classificació (TAULA 25 – 

ANNEX I). 

A continuació es detallen els grups obtinguts amb la mostra de 548 individus: 

El grup 1 està format per 94 individus i es pot denominar conscienciats 

entusiastes. Aquest grup manifesta una influència elevada de la majoria dels 
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atributs en l’elecció, i expressa un grau d’influència de tos els factors en la seva 

elecció superior a la mitjana. 

En aquest primer grup d’entusiastes destaquen els percentatges d’aquells que 

s’han dedicat a realitzar excursions o visites a pobles, a descobrir la gastronomia 

local, s’han allotjat majoritàriament en agroturismes, es declaren en major mesura 

molt satisfets amb el viatge, que pensen tornar dins dels propers tres anys, són 

espanyols o alemanys, més d’1/3 d’ells han contractat a través d’internet en la web 

de l’establiment, han viatjat en parella, la meitat han contractat transport i 

allotjament per separat, i un 30% paquet turístic amb règim de mitja pensió, tenen 

entre 30 i 40 anys, i tenen formació universitària. 

El grup 2 està format per 133 individus considerats escèptics per manifestar 

que han tingut una influència escassa de la majoria de factors, amb mesures 

inferiors a la mitjana i a la resta dels grups. Destaquen negativament en tots els 

aspectes. 

En aquest grup d’escèptics és major el percentatge de turistes que es declaren 

gens satisfets amb el viatge, han estat a Mallorca i a Menorca, també han 

contractat mitjançant internet, en major mesura, directament de l’oferent final, 

generalment viatgen en parella i cap d’ells ha viatjat tot sol, el grup més nombrós 

es troba en una edat d’entre 36 i 40 anys, són majoritàriament professionals 

liberals, i presenten generalment ingressos superiors als 2500 euros mensuals. 

El grup 3 el conformen 247 individus, més de la meitat de la mostra i són els 

anomenats turistes neutrals, que expressen un grau d’influència de tots els 

factors similar al total de la mostra, i que no destaquen per influir-los més o menys 

que a la resta de grups cap atribut. 

El grup 4 és el menys nombrós, només amb 74 individus, i presenta la menor 

influència en la qualitat de l’allotjament que la resta de grup, no obstant això 

destaca per la realització d’activitats esportives, la vida nocturna, tenir amics a les 

Illes, els preus barats de les begudes alcohòliques, la importància del folklore, 

disponibilitat d’activitats per nins, etc, pel que se’ls anomenaran turistes 

d’ambient  festiu i prefereixen l’Illa d’Eivissa. 

Destacar que els 4 grups tenen en comú que s’han dedicat a realitzar excursions 

o visites a pobles, descobrir la gastronomia local, passejar, anar a la platja i 

prendre el sol a la piscina de l’establiment, com activitats complementàries més 

usuals. 
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 Grau de satisfacció amb els diferents atributs de Balears com a 
destinació de turisme en el medi rural. 

 
TAULA 42.  Factors amb els quals els mostren més i menys satisfets 

(1 = gens satisfet, 2 = poc satisfet,  3 = un poc satisfet, 4 = bastant satisfet i 5 = molt satisfet) 
 

Motius / raons per a elegir el turisme rural 
de Balears: grau de satisfacció Mitjana Moda Desv. 

estàndard 
Qualitat de l’allotjament 4,53 5,00 0,68 
Tranquil·litat i calma de la destinació 4,48 5,00 0,77 
Qualitat del servei (general) 4,38 5,00 0,76 
Amabilitat de la gent 4,32 5,00 1,96 
Paisatge bonic 4,31 5,00 0,72 
Clima agradable 4,28 5,00 0,75 
Higiene / neteja de l’entorn 4,25 5,00 2,43 
Seguretat de la destinació 4,17 4,00 0,79 
Relació qualitat – preu 4,05 4,00 0,83 
Estar en contacte amb la naturalesa 4,02 4,00 0,82 
Naturalesa preservada 3,99 4,00 0,88 
Bones platges, i poder gaudir de la mar 3,92 4,00 0,97 
Qualitat i varietat de la gastronomia local 3,92 4,00 0,88 
Varietat de coses per veure i fer 3,83 4,00 0,86 
Patrimoni històric i cultural 3,83 4,00 1,95 
Proximitat i facilitat de l’accés a la destinació 3,82 4,00 0,95 
Destinació no congestionada/sense excés de turisme 3,79 5,00 1,12 
Facilitat per a comunicar-me en el meu idioma 3,77 5,00 1,08 
Informació turística disponible  3,76 4,00 2,21 
Ambient (tipus de gent que hi ha a l’illa) 3,72 4,00 0,93 
Bones infrastructures públiques (carreteres, ...) 3,65 4,00 0,88 
Nivell de preus 3,51 4,00 0,91 
Possibilitat de realitzar/gaudir d’activitats culturals 3,46 3,00 0,88 
Possibilitat de realitzar activitats esportives 3,41 3,00 1,07 
Bones possibilitats de realitzar compres 3,35 3,00 0,97 
Folklore (costums i tradicions) 3,34 3,00 0,94 
Preus barats de les begudes alcohòliques  3,20 3,00 1,25 
Disponibilitat de facilitats i activitats per als nins 3,18 3,00 1,21 
Altres 3,16 3,00 1,34 
Vida nocturna atractiva 3,09 3,00 1,24 
Tenir amics i/o familiars que resideixen a les illes 2,95 3,00 1,41 

 
 

S’analitzaran les diferències en la satisfacció amb els diferents factors en relació 

amb les variables de classificació i comportament (satisfacció amb els atributs-

variables de classificació). 

Identificació dels factors més rellevants en la satisfacció:  

Amb l’objecte de seleccionar les dimensions subjacents en la satisfacció s’ha 

utilitzat  l’anàlisi ACP (TAULA 26 – ANNEX I) , i s’han trobat 7 factors que expliquen 

el 51,02 de la variança total.   

El valor de p obtingut a l’aplicar el test de Bartlet permet rebutjar la hipòtesi 

nul·la d’independència i considerar l’anàlisi vàlida per a detectar motius subjacents. 
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El primer factor es pot anomenar qualitat del producte turístic i està associat 

a les variables relacionades amb la qualitat de l’allotjament, la qualitat del servei, la 

tranquil·litat, la qualitat de la gastronomia local, la bona relació qualitat preu i 

l’amabilitat de la gent. 

El segon factor es pot denominar vida i ambient nocturn, i es relaciona amb 

aquells factors que fan referència a l’ambient nocturn, begudes alcohòliques 

barates, folklore de l’illa, tenir amics o familiar residents en la destinació, i 

disponibilitat de facilitats i activitats per a nins, i possibilitat de realitzar activitats 

esportives. 

El tercer factor fa referència a la naturalesa. Les variables associades són la 

naturalesa preservada, el paisatge bonic, i el contacte amb la naturalesa. 

El quart factor es podria anomenar oferta activa d’oci i s’associa amb 

variables que fan referència a l’accessibilitat, bones infrastructures i seguretat de la 

destinació possibilitat de realitzar compres, possibilitat de realitzar activitats 

culturals, i l’ambient (tipus de gent que hi ha a l’illa). 

El cinquè factor està associat al medi, i s’hi troben factors com el clima, la 

facilitat de comunicar-se amb el propi idioma i la destinació no congestionada 

(sense excés de turisme). 

El sisè factor por rebre el nom d’activitats culturals, i fa referència al 

patrimoni històric i cultural, a la neteja de l’entorn, i a altres factors.  

El setè i últim factor s’anomenaria sol i platja, i es bassa en la mar i la platja i 

la informació turística disponible. 

Aquests factors són bàsicament els mateixos que els obtinguts a l’anàlisi de la 

influència dels factors en l’elecció de passar les vacances en un ETR de les Illes 

Balears. 

 

  Segmentació del turistes segons el seu grau de satisfacció 

Amb l’objecte de dividir la població en els segments de més i menys satisfets 

amb les seves vacances a un ETR de les Illes Balears, s’ha realitzat una anàlisi AID 

(TAULA 27 – ANNEX I), amb la qual s’ha aconseguit explicar el 22,24% de la 

variança i s’han obtingut 17 segments. 

El segment que mostra una satisfacció major (4,818) està format per 192 

turistes que estan molt satisfetes de la qualitat de l’allotjament i bastant o molt 

satisfets amb la qualitat del servei rebut, i per consegüent tenen pensat repetir 

l’estada en un ETR de les Illes Balears en els propers 3 anys. Es considera que 

aquests turistes recomanarien visitar ETR de les Illes a altres persones. 
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Amb el creuament d’aquesta informació obtinguda amb les variables de 

classificació  (TAULA 28 – ANNEX I) es pot observar com en el segment 7 (grup 15) 

dels més satisfets predominen els que s’han allotjat en agroturismes de Mallorca, 

han viatjat en parella, han contractat transport i allotjament per separat, 

procedeixen d’Alemanya, Espanya o el Regne Unit, tenen entre 36 i 40 anys, tenen 

estudis universitaris, són professionals lliberals i guanyen més de 5000 euros 

mensuals.  

I per altra banda, els turistes menys satisfets (3,73) són el grup format per 37 

persones que manifesten que no repetiran o que no ho saben, i que es mostren poc 

satisfets amb l’amabilitat de la gent. Per això, es pot considerar que no ho saben o 

que no recomanaran unes vacances en un ETR de les Illes Balears. 

En el segment 2 (grup 6) dels menys satisfets predominen els turistes que s’han 

allotjat en agroturismes de Mallorca i de Menorca, han contractat transport i 

allotjament  per separat o un paquet turístic amb règim  de mitja pensió, són en la 

seva major part comandaments intermedis, i guanyen entre 2501 i 3000 euros 

mensuals, són alemanys i tenen entre 41 i 45 anys. 

Per tal de desenvolupar una comparació entre les expectatives dels turistes i les 

seves percepcions del viatge, s’ha realitzat el gràfic següent: 
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GRÀFIC 31.   Grau d’importància i de satisfacció dels turistes  

sobre diversos aspectes del turisme rural. 
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En el gràfic s’observa, per a cada tipus d’aspecte valorat, la importància mitjana 

assignada pels turistes a cada aspecte (i el seu grau de satisfacció). Així es pot 

afirmar que els més importants són: tranquil·litat i calma de la destinació, qualitat 

de l’allotjament, disposar d’un paisatge bonic, la qualitat del servei (general), 

l’amabilitat de la gent, , seguretat de la destinació, la higiene / neteja de l’entorn, 

el clima agradable, i la relació qualitat-preu. 

A continuació, es troba un segon bloc d’aspectes lleugerament menys 

importants format per bones platges i poder gaudir de la mar, naturalesa 

preservada, estar en contacte amb la naturalesa, la qualitat i la varietat de la 

gastronomia local. 

En tercer lloc hi ha un bloc format pel nivell de preus, varietat de coses per 

veure i fer, proximitat i facilitat de l’accés a la destinació, el patrimoni històric i 

cultural, l’ambient (tipus de gent que hi ha a l’illa), les bones infrastructures 

públiques (carreteres, aeroports, etc.), la possibilitat de realitzar o gaudir 

d’activitats culturals i la informació turística disponible. 

Finalment, els aspectes menys importants com són el folklore, la possibilitat de 

realitzar activitats esportives, bones possibilitats de realitzar compres, etc. 

Quan es comparen les expectatives dels turistes, amb les seves percepcions, 

s’obtenen unes diferències, els gaps de satisfacció, que indiquen els aspectes en els 

quals s’ha produït major o menor satisfacció, i així es poden detectar aquells 

aspectes que necessiten millorar-se. Els principals resultats són els que es 

presenten a continuació: 

 
TAULA 43.  Relació entre la influència o importància dels factors en l’elecció de Balears  

i el grau de satisfacció amb els mateixos. 

1= cap importància, gens satisfet         5= molt important, molt satisfet 

 
Valoració mitjana Motius / raons per a elegir el turisme 

rural de Balears Importància Satisfacció 
Diferència 

 Tranquil·litat i calma de la destinació 4,46 4,48 0,02 
 Qualitat de l’allotjament 4,44 4,53 0,09 
 Paisatge bonic 4,30 4,31 0,01 
 Qualitat del servei (general) 4,30 4,38 0,08 
 Higiene / neteja de l’entorn 4,23 4,25 0,02 
 Clima agradable 4,15 4,28 0,13 
 Destinació no congestionada /sense excés de turisme 4,12 3,79 -0,33 
 Relació qualitat – preu 4,10 4,05 -0,05 
 Bones platges, i poder gaudir de la mar 4,06 3,92 -0,14 
 Naturalesa preservada 4,03 3,99 -0,04 
 Seguretat de la destinació 3,99 4,17 0,18 
 Amabilitat de la gent 3,98 4,32 0,34 
 Estar en contacte amb la naturalesa 3,90 4,02 0,12 
 Qualitat i varietat de la gastronomia local 3,85 3,92 0,07 
 Nivell de preus 3,62 3,51 -0,11 
 Varietat de coses per veure i fer 3,55 3,83 0,28 
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 Proximitat i facilitat de l’accés a la destinació 3,51 3,82 0,31 
 Patrimoni històric i cultural 3,47 3,83 0,36 
 Ambient (tipus de gent que hi ha a l’illa) 3,46 3,72 0,26 
 Bones infrastructures públiques (carreteres, ...) 3,25 3,65 0,40 
 Possibilitat de realitzar /gaudir d’activitats culturals 3,14 3,46 0,32 
 Informació turística disponible  3,09 3,76 0,67 
 Folklore (costums i tradicions) 2,97 3,34 0,37 
 Possibilitat de realitzar activitats esportives 2,93 3,41 0,48 
 Bones possibilitats de realitzar compres 2,84 3,35 0,51 
 Facilitat per a comunicar-me en el meu idioma 2,78 3,77 0,99 
 Altres aspectes que valori 2,60 3,16 0,56 
 Disponibilitat de facilitats i activitats per als nins 2,43 3,18 0,75 
 Vida nocturna atractiva 2,26 3,09 0,83 
 Preus barats de les begudes alcohòliques  2,12 3,20 1,08 
 Tenir amics i/o familiars que resideixen a les Illes 2,01 2,95 0,94 

 
 

L’observació dels resultats de la taula permet extreure una sèrie d’observacions 

importants: 

 Hi ha una sèrie de factors en els quals hi ha un dèficit, una diferència negativa 

entre la importància assignada al factor a l’hora d’elegir un ETR de Balears pel 

seu viatge vacacional i la satisfacció obtinguda en relació a aquest factor. La 

taula següent il·lustra els cinc factors amb més dèficit. 

 
TAULA 44. Factors en els que hi ha dèficit 

(importància dels factors en l’elecció de Balears i el grau de satisfacció amb els mateixos). 

 

Factors en els que hi ha dèficit Diferència 

 Destinació no congestionada (sense excés de turisme) -0,33 
 Bones platges, i poder gaudir de la mar -0,14 
 Nivell de preus -0,11 
 Relació qualitat – preu -0,05 
 Naturalesa preservada -0,04 

 

 

Destaquen, sobretot, dos aspectes de relativa insatisfacció: 

o La destinació massificada, i les platges que ja comencen a estar saturades i 

no es tenen cura d'elles com caldria. 

o Els preus. 

 

Cal remarcar el tema preocupant de l’atractiu que han tingut des de sempre 

les bones platges i poder gaudir del mar com uns dels principals atractius de les 

Illes. I més si manifesten aquestes mancances uns turistes l’interès dels quals no 

es centra en aquest factor.    

A més a més, la bona relació qualitat/preu ha estat un dels pilars sobre els 

quals s’havia fonamentat el desenvolupament turístic de les Illes Balears i la seva 

competitivitat en els mercats. Segons les declaracions dels turistes una part 



 ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING DEL TURISME RURAL A LES ILLES BALEARS        CAPÍTOL VII 

 

 
   - 282 - 

 
 

creixent de l’oferta turística balear està deixant de tenir una adequada relació 

qualitat/preu, degut a l’encariment d’una sèrie de components de l’oferta 

complementària. I com el factor anterior, a més si ho indiquen turistes que no són 

tan sensibles al preu com els turistes tradicionals de sol i platja. 

En aquests dos casos s’ha observat com les expectatives són significativament 

superiors a les percepcions, i per això es posa de manifest que són dos aspectes a 

millorar. 

Per contra, hi ha una sèrie de factors en què hi ha un superàvit, és a dir, una 

diferència positiva entre la importància assignada al factor a l’hora d’elegir Balears 

com la destinació pel viatge vacacional i la satisfacció obtinguda en relació a aquest 

factor. La taula següent il·lustra els factors amb més superàvit. 

 

TAULA 45.  Factors en els que hi ha superàvit  (importància dels factors en l’elecció de Balears i el 
grau de satisfacció amb els mateixos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’alta satisfacció es reflexa en la immensa majoria dels aspectes. Normalment la 

satisfacció és major que les expectatives reals dels clients, o com a mínim molt 

semblants, i demostren un alt nivell de satisfacció. Atès que les percepcions 

excedeixen les expectatives, es genera satisfacció afegida per als consumidors 

turístics. 

Factors en els que hi ha superàvit Diferència 

 Preus barats de les begudes alcohòliques  1,08 
 Facilitat per a comunicar-me en el meu idioma 0,99 
 Tenir amics i/o familiars que resideixen a les illes 0,94 
 Vida nocturna atractiva 0,83 
 Disponibilitat de facilitats i activitats per als nins 0,75 
 Informació turística disponible  0,67 
 Altres aspectes que valori 0,56 
 Bones possibilitats de realitzar compres 0,51 
 Possibilitat de realitzar activitats esportives 0,48 
 Bones infrastructures públiques (carreteres, ...) 0,40 
 Folklore (costums i tradicions) 0,37 
 Patrimoni històric i cultural 0,36 
 Amabilitat de la gent 0,34 
 Possibilitat de realitzar /gaudir d’activitats culturals 0,32 
 Proximitat i facilitat de l’accés a la destinació 0,31 
 Varietat de coses per veure i fer 0,28 
 Ambient (tipus de gent que hi ha a l’illa) 0,26 
 Seguretat de la destinació 0,18 
 Clima agradable 0,13 
 Estar en contacte amb la naturalesa 0,12 
 Qualitat de l’allotjament 0,09 
 Qualitat del servei (general) 0,08 
 Qualitat i varietat de la gastronomia local 0,07 
 Tranquil·litat i calma de la destinació 0,02 
 Higiene / neteja de l’entorn 0,02 
 Paisatge bonic 0,01 
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Es pot observar com hi ha un dèficit en aquells aspectes que eren importants en 

l’elecció de Balears com a destinació, mentre que hi ha un superàvit en aquells 

factors considerats menys importants a l’hora d’elegir les Illes com a destinació pel 

viatge vacacional. 

Un aspecte digne de menció és que el grau de satisfacció en quan als factors 

que presenten dèficit mostra que, en termes generals, tot i així encara és major la 

satisfacció de la relació qualitat –preu en els HR, tot i que són els establiments més 

cars, i en quan a illes, també és major la satisfacció mitjana de les dues illes més 

cares en quan a ETR: Mallorca i Eivissa. Això és un aspecte relativament positiu i 

motiu d’optimisme en el sentit que les Balears tenen èxit en la satisfacció dels seus 

clients d’ETR de més poder adquisitiu. 

L’existència de nombrosos gaps de satisfacció, fa preveure que la satisfacció 

global del viatge és positiva, com es demostra a continuació. 

Per a confirmar la satisfacció global, se’ls va demanar als turistes sobre la 

satisfacció global del seu viatge a les Illes Balears, i el resultat fou el següent:  

 
 

GRÀFIC 32 - Valoració del grau de satisfacció global del viatge a Balears. 
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Al final del qüestionari realitzat als clients d’establiments d’allotjament de 

turisme en el medi rural, i com  a darrers indicadors, es varen incloure 3 preguntes 

de resposta oberta per permetre que les entrevistats contestessin, amb les seves 

pròpies paraules, sobre quins aspectes eren aquells que els hi havien causat 

especial satisfacció o els hi havien agradat molt, quins eren aquells aspectes que 

els havien causat especial insatisfacció o els hi havien desagradat especialment 
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durant la seva estada, així com comentaris addicionals o suggeriments que 

volguessin realitzar 

Tot i la dificultat del seu tractament estadístic, aquest tipus de preguntes 

aporten informació de caire qualitatiu molt valuosa. Els resultats obtinguts en 

aquestes preguntes obertes a fi de corroborar els resultats numèrics sobre el grau 

de satisfacció en relació a determinats aspectes o components de les respostes 

obtingudes a la resta del qüestionari, i les respostes varen ser les que a continuació 

es detallen. 

Aspectes que agraden especialment als turistes rurals, per ordre d’importància 

segons el nombre de respostes (349 clients han contestat aquesta pregunta oberta, 

d’un total de 548 qüestionaris vàlids): 
 

QUADRE 12. Aspectes que agraden especialment als turistes rurals. 

 

Aspectes positius Al·lusions 
1. L’allotjament (equipament, instal·lacions, etc.) i la finca  112 
2. La tranquil·litat, el relax, la privacitat... 98 
3. El tracte rebut, el servei personal, l’atmosfera familiar... 81 
4. La naturalesa i el paisatge 76 
5. La cuina tradicional (gastronomia)  64 
6. El sol i el bon clima 47 
7. El mar i la platja 44 
8. L’amabilitat de la gent i l’ambient de l’illa 43 
9. L’entorn rústic i la cultura popular (l’autenticitat) 32 
10. La situació  26 
11. Tot 14 
12. La piscina 8 
13, L’arquitectura 4 
14, Altres: el golf, el vi, l’arquitectura, les activitats realitzades, 
els costums, els pobles, les coses per veure i fer, els monuments, 
etc. 

 

 

 

     Aspectes que no agraden especialment als turistes rurals, per ordre 

d’importància segons el nombre de respostes (188 clients han contestat aquesta 

pregunta, d’un total de 548 qüestionaris vàlids): 
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QUADRE 13. Aspectes que desagraden especialment als turistes rurals. 
Llista d’aspectes negatius per grau d’importància. 

 

Aspectes negatius Al·lusions 
1. La massificació turística 50 
2. Les zones turístiques degradades 27 
3. Res, tot és perfecte. 26 
4. Les carreteres 17 
5. Les platges brutes 16 
6. L’oferta de restauració molt cara, i amb un mal servei. 13 
7. L’excés de construcció o edificació. 12 
8. El temps (atmosfèric) 12 
9. El trànsit, i el problemes de circulació. 10 
10. Les obres 7 
11. Els renous 7 
12. La brutícia, escombraries, deixalles, ... 6 
13. Els camins d’accés als establiments 6 
14. Altres: els insectes, establiments no adaptats per a 
minusvàlids, les connexions del transport públic o taxis des dels 
establiments, les senyalitzacions, la impressió de que els nins 
molesten / incomoden, el menjar, etc. 

 

 

I per acabar el qüestionari, se’ls hi ha demanat si havia algun comentari 

addicional que volguessin afegir, i les respostes han estat les que a continuació 

s’exposen  - més una sèrie de contestacions no significatives o fora de context de 

només un total de 30 clients que han contestat a aquesta darrera qüestió - :  

 Es necessita més autenticitat, menys obres, menys massificació, i més 

qualitat del turisme. 

 El turisme rural és una salvació per aquestes illes, en front a la massificació 

controlada pels TTOO. 

 Mal servei en els restaurants i preus excessius. 

 Les zones turístiques es troben saturades. 

 M’ha agradat la possibilitat de comprar productes propis, com p.ex.: la 

confitura. 

 Esperava trobar més informació sobre l’observació i reconeixement d’aus. 

 Manquen valors genuïns de l’illa i autenticitat. 

 En temporada alta hi ha un excés de turistes. 

 S’hauria de reduir el turisme de masses i s’hauria de dirigir cap un turisme 

sostenible. 

 Les possibilitats de realitzar ciclisme són millors del que m’havien parlat. 

 S’hauria de prohibir l’accés dels vaixells a les cales, doncs embruten i 

contaminen amb gas-oil. 

 La potenciació del turisme de qualitat (turisme rural, golf, etc) és la línia 

estratègica de futur a seguir. 
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Principals aspectes de satisfacció per illes (preguntes obertes) 

 

A continuació es detallen, per ordre d’importància en funció del nombre de 

respostes obtingudes, quins són els aspectes que més han agradat als entrevistats 

de la seva estada en un ETR de les Balears per illes.  

 

QUADRE 14.  Llista d’aspectes positius per grau d’importància 

 

ASPECTES POSITIUS PER GRAU D’IMPORTÀNCIA 

MALLORCA MENORCA EIVISSA 

1. L’allotjament 
(equipament, instal·lacions, 
etc.) i la finca 

1. La tranquil·litat, el relax, 
la privacitat... 

1. L’allotjament 
(equipament, instal·lacions, 
etc.) i la finca 

2. La tranquil·litat, el relax, 
la privacitat... 

2. L’allotjament 
(equipament, instal·lacions, 
etc.) i la finca 

2. La tranquil·litat, el relax, 
la privacitat... 

3. El tracte rebut, el servei 
personal, l’atmosfera 
familiar... 

3. La naturalesa i el paisatge 3. El tracte rebut, el servei 
personal, l’atmosfera 
familiar... 

4. La naturalesa i el paisatge 4. El mar i la platja 4. La naturalesa i el paisatge 
5. La cuina tradicional 
(gastronomia) 

5. El tracte rebut, el servei 
personal, l’atmosfera 
familiar... 

5. La cuina tradicional 
(gastronomia) 

6. El sol i el bon clima 6. La cuina tradicional 
(gastronomia) 

6. El sol i el bon clima 

7. L’amabilitat de la gent i 
l’ambient de l’illa 

7. El sol i el bon clima 7. El mar i la platja 

8. El mar i la platja 8. L’entorn rústic i la cultura 
popular (l’autenticitat) 

8. La situació 

9. L’entorn rústic i la cultura 
popular (l’autenticitat) 

9. La situació 9. L’amabilitat de la gent i 
l’ambient de l’illa 

10. La situació 10. La piscina 10. L’entorn rústic i la 
cultura popular 
(l’autenticitat) 

11. Tot 11. L’amabilitat de la gent i 
l’ambient de l’illa 

11. Tot 

12. La piscina 12. L’arquitectura 12, Altres 
13. Altres 13. Tot 13. La piscina 
14. L’arquitectura 14. Altres 14. L’arquitectura 

 

 

Els aspectes que més han agradat de la visita (per ordre d’importància) són: 

1. L’establiment i la finca.. La satisfacció amb l’allotjament (característiques, 

equipaments, instal·lacions...) és el factor més destacat, especialment entre els 

turistes allotjats a Mallorca i Eivissa. 

2. La tranquil·litat, el relax i la privacitat son, també, aspectes de molta 

satisfacció i molt esmentats en diversos graus d’importància segons les illes. La 

tranquil·litat és, per exemple, el aspecte més satisfactori a Menorca, i el segon 

en importància a Mallorca i a Eivissa.  
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3. El tracte rebut, el servei personal, l’atmosfera familiar,... són aspectes 

molt valorats per als turistes que s’allotgen en ETR de les Illes Balears. 

4. La naturalesa i el paisatge,  la seva bellesa i diversitat és el quart aspecte 

més destacat en el cas de Mallorca i Eivissa. La preservació paisatgística i de la 

naturalesa és especialment destacada en el cas de Menorca, i ocupa el tercer 

lloc en quan a importància.  

Els quatre factors anteriors destaquen sobre tots els altres com aspectes 

d’especial satisfacció. I a una curta distància, i amb diferents graus de ponderació 

venen: 

5. La cuina tradicional (gastronomia) és un aspecte de satisfacció molt 

esmentat en diversos graus d’importància segons les illes 

6. El sol i el bon clima. Tot i que és el factor més destacat pel conjunt de 

turistes com element que els ha causat especial satisfacció, cal esmentar que hi 

ha, al mateix temps, un nombre considerable de manifestacions de disgust 

respecte a les adverses condicions climàtiques del estiu estudiat, un estiu que 

va ser especialment plujós, amb una climatologia anormalment adversa durant 

llargs períodes, i especialment valorat de forma negativa a Menorca. 

7. Mar, platges i cales. És un aspecte molt més destacat en el cas de Menorca i, 

d’Eivissa. 

8. L’amabilitat de la gent i l’ambient de l’illa.. La hospitalitat i l’amabilitat de 

la gent, tant dels residents com del personal dels establiments ocupa també un 

lloc destacat entre els aspectes d’especial satisfacció. 

9. L’entorn rústic i la cultura popular.  

10.  Llocs interessants per a visitar. Aquest aspecte està més valorat a 

Mallorca, i sobretot a Menorca, que a Eivissa. S’inclouen les visites a pobles, els 

mercats locals, el cascs antics, etc.  

11.  Tot està bé. Es també una resposta molt freqüent, i un bon indicador de 

satisfacció dels turistes.  

12.   La piscina, es també un aspecte molt valorat pels turistes d’ETR. Els turistes 

donen molta importància a que l’establiment disposi de piscina, amb terrasses- 

solàriums envoltats de gespa o jardins. 

13.  L’arquitectura tradicional de la zona és un dels darrers aspectes amb una 

valoració positiva.  

14.  Altres aspectes diversos: aquí hi trobem el golf, el vi, les activitats 

realitzades, els costums, els pobles, les coses per veure i fer, els monuments, 

etc. 
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Principals aspectes d’insatisfacció per Illes (preguntes obertes) 

Probablement, la major utilitat de les preguntes obertes és la de tractar 

d’identificar quins són els aspectes més importants de relativa insatisfacció. 

 
QUADRE 15.  Llista d’aspectes negatius per grau d’importància 

 

ASPECTES NEGATIUS PER GRAU D’IMPORTÀNCIA 

MALLORCA MENORCA EIVISSA 

1. La massificació turística 1. La massificació turística 1. La massificació turística 
2. Les zones turístiques 
degradades 

6. L’oferta de restauració 
molt cara, i amb un mal 
servei. 

4. Les carreteres 

3. Res, tot és perfecte. 8. El temps (atmosfèric) 3. Res, tot és perfecte. 
5. Les platges brutes 3. Res, tot és perfecte. 13. Els camins d’accés als 

establiments 
9. El trànsit, i els problemes 
de circulació. 

4. Les carreteres 6. L’oferta de restauració 
molt cara, i amb un mal 
servei. 

7. L’excés de construcció o 
edificació. 

7. L’excés de construcció o 
edificació. 
 

14. Altres motius 

8. El temps (atmosfèric) 14. Altres motius 2. Les zones turístiques 
degradades 

4. Les carreteres 2. Les zones turístiques 
degradades 

10. Les obres 

6. L’oferta de restauració 
molt cara, i amb un mal 
servei. 

11. Els renous 7. L’excés de construcció o 
edificació. 
 

10. Les obres 13. Els camins d’accés als 
establiments 

11. Els renous 

11. Els renous   
 

Els aspectes més criticats o queixes més repetides (per ordre d’importància) 

són: 

1. Massificació / Excés de turistes. Un aspecte molt repetit, sobre tot en el cas 

de Mallorca, fa referència a la relativa massificació, a l’excessiva quantitat de 

gent, sobre tot a les platges.  

2. Les zones turístiques degradades, excessivament edificades, i sobretot, a la 

degradació del medi natural. Aquesta queixa afecta molt menys a Menorca. 

Els dos factors anteriors, i sobre tot el primer referent a la massificació, 

destaquen amb diferència sobre tots els altres com aspectes d’especial 

insatisfacció. Són les queixes absolutament predominants.  

3. Res, tot és perfecte. Es una resposta molt freqüent, i un clar indicador de 

satisfacció dels turistes.  

4. Les carreteres, sobretot el mal estat, i les obres d’asfaltat i pintat que es fan 

en temporada alta. 
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5. Les platges brutes. Aquesta és una queixa molt important. Les queixes fan 

referència a manca de neteja i a la presència de brutor a les platges i en els 

seus voltants.  En el cas de Menorca, moltes de les queixes d’aquest apartat se 

refereixen a l’excessiva acumulació d’algues a les cales.  

6. Els preus cars de l’oferta complementària. Les queixes sobre l’encariment 

excessiu dels preus a partir de l’entrada de l’euro es refereixen als distints 

productes i serveis que els turistes compren i utilitzen quan són aquí, es a dir, 

als distints components de l’oferta complementària, i sobretot l’oferta de 

restauració. Són molts els turistes que manifesten que les Illes Balears han 

deixat de tenir una bona relació qualitat-preu degut a aquest fet.  

7. L’excés de construcció o edificació, aquí s’inclouen les queixes relatives a un 

excessiu grau de construcció; a una mala planificació urbanística; a edificis 

massa grans, poc estètics i amb poc caràcter autòcton; a una excessiva 

abundància de rètols grans i antiestètics, etc. 

8. El temps atmosfèric. I més quan es tracta d’un estiu atípic amb 

precipitacions freqüents. 

9. El trànsit, i els problemes de circulació. Les infrastructures viàries de les 

illes no es troben preparades pel nombre d’automòbils en circulació, i el 

problema s’agreuja amb l’afluència massiva de vehicles de lloguer sobretot a 

l’estiu. 

10.  Les obres, i l’excés de construcció tenen un alt component negatiu digne 

de remarcar, sobretot en quan a  l’impacte visual. 

11. Renous, tant diürns dels vehicles, obres, gent,... com nocturns, de dintre i fora 

dels establiments. 

12. Brutícia, escombraries i deixalles. També males olors procedents de 

clavegueram i fems. Un aspecte específic i molt repetit són les queixes sobre 

els excrements de cans als carrers. La manca de neteja als carrers és també 

una queixa destacable.  

13. Els camins d’accés als establiments constitueixen una queixa freqüent atès 

que per arribar a la immensa majoria d’establiments s’ha d’accedir per camins 

de pedres, estrets i mal senyalitzats. 

14. Altres:  

 Insectes 

 Manca d’amabilitat i professionalitat del personal als establiments d’oferta 

complementària (sobretot de restauració)i, també en alguns casos, dels 

representants dels tour operadors. 

 Establiments no adaptats per a minusvàlids. 

 Les connexions del transport públic o taxis des dels establiments. Aquí 

apareixen queixes centrades, bàsicament, en la manca d’informació o 

informació confusa sobre els serveis d’autobús, però també relatives a 
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l’excessiva velocitat d’alguns conductors (de bus i sobretot de taxi) i queixes 

sobre abusos en el servei de taxi. La manca de suficient transport públic és 

una queixa més pronunciada en el cas de Menorca. 

 Les senyalitzacions insuficients. 

 Sensació d’inseguretat, molt concentrada en els turistes alemanys. Dintre 

d’aquest apartat també s’hi poden incloure nombroses crítiques relatives al 

que es podrien denominar ticketeros o similars, es a dir, persones que 

aturen i pressionen als turistes perquè entrin a determinats locals o 

adquireixin determinats serveis.  

 La impressió de que els nins molesten / incomoden. 

 Retards en els vols, etc 

Hi ha queixes molt específiques d’un col·lectiu o referides a una illa: 

 Sensació de trobar-se a l’estranger, de ser turistes de segona en el cas dels 

turistes espanyols, de millor tracte als turistes estrangers.  

 Els alemanys es queixen freqüentment de trobar-se amb massa turistes de 

la seva nacionalitat. 

 L’excessiva presència d’embarcacions a les cales, especialment en el cas de 

Menorca, etc 

 

1.3.3 Repetició 

I a la pregunta feta als turistes de si tenien pensat tornar a establiments de 

turisme rural de les Illes Balears en els propers tres anys, varen respondre: 

 

GRÀFIC 33.  Tenen pensat tornar a establiments de turisme rural de les Illes Balears en els 
propers tres anys?. 
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En el qüestionari realitzat als propietaris / gestors d’establiments de turisme en 

el medi rural, se’ls va demanar que indiquessin el percentatge aproximat de clients 

repetidors en el seu establiment, i es va comprovar que el grau de repetidors és 

molt elevat. D’una mostra de 64 establiments que han contestat a aquesta 

pregunta, s’observa que l’interval del 20% de clientes repetidors és el que 

presenten un major nombre d’establiments, 32,81% dels establiments, seguit del 

40%, 12,50% d’establiments, i del 60% de clients repetidors que es troba en el 

10,94% dels establiments173.  

 

1.4 Organització i competència: Forma de conèixer les Illes Balears,  forma de 

contractació (internet, directes, AAVV,...), on podem millorar?, ... 

 

1.4.1 Fonts d’informació prèvies al viatge 

Un aspecte fonamental a l’hora de realitzar el present estudi fou determinar la 

importància que tenen diferents fonts d’informació a l’hora de planificar el viatge. 

La determinació d’aquesta importància permetrà millorar la precisió en la utilització 

dels diferents instruments promocionals. 

A l’enquesta realitzada es va demanar als turistes que valoressin en una escala 

d’1 a 5 (on el valor 1 correspon a cap influència, el valor 2 a poca influència, el 

valor 3 a un poc d’influència, el valor 4 a bastant d’influència i el valor 5 a molta 

influència) la influència que varen tenir, a l’hora de planificar el seu viatge, 

diferents fonts d’informació.  

      Els resultats generals obtinguts apareixen en la taula següent, i es troben 

ordenats en funció del seu grau d’influència o importància a l’hora de planificar el 

seu viatge a les Illes Balears a un ETR. 
 

TAULA 46.  Fonts d’informació i grau d’importància 

(1 = cap influència, 2 = poca influència, 3 = un poc d’influència, 4 = bastant 
d’influència i 5 = molta influència) 

                                                
173 Informació més detallada en la pàgina 302 d’aquest capítol. 

Fonts d’informació i grau d’importància Mitjana Moda Desv. 
estàndard 

  Internet 3,77 5,00 1,27 
  Experiència pròpia de viatges anteriors 3,69 5,00 1,41 
  Conversacions amics – familiars 3,39 4,00 1,29 
  Guies turístiques 3,11 4,00 1,30 
  Revistes especialitzades 2,91 3,00 1,32 
  Articles en revistes i diaris 2,87 3,00 1,22 
  Altres  2,51 1,00 1,45 
  Catàlegs de TT.OO 2,32 1,00 1,32 
  Programes de TV o radio 2,28 1,00 1,20 
  Indicacions de les agències de viatges 2,24 1,00 1,34 
  Anuncis (premsa, TV, etc.) 2,23 1,00 1,22 
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En el gràfic anterior es recull la valoració dels entrevistats. Quan s’analitzen els 

resultats, s’observa que la informació d’internet amb un 3,77, sobre un màxim de 

5, és la font d’informació més important, seguida de les experiències pròpies de 

viatges anteriors valorada amb una mitjana de 3,69, i per les conversacions amb 

amics i familiars  amb una puntuació de 3,39; sobre 5. Cal destacar en aquest 

apartat, la constatació de que internet ja s’ha consolidat com la principal font 

d’informació prèvia al viatge, i passarà a ser, en pocs anys, per les seves 

característiques, sens dubte, una font imprescindible. 

En aquest sentit, els turistes rurals de les Illes Balears no tenen un 

comportament molt distint de la mitjana general als principals mercats. Sempre 

s’ha afirmat que les converses amb familiars i amics tenen una importància 

fonamental en turisme com a font d’informació que influeix tant en l’elecció de la 

destinació com en la forma concreta de planificar el viatge. En el cas de Balears, el 

fet de ser una destinació relativament madura, amb uns percentatges de repetició 

molt elevats, fa que l’experiència prèvia de viatges anteriors sigui un element molt 

determinant. La satisfacció dels turistes fa que aquests repeteixin, i que a més a 

més, actuïn com a prescriptors davant els seus grups de convivència (amics, 

familiars, veïns,...): fan bona propaganda dels ETR de les Illes Balears, sense cap 

cost en absolut per a les Illes.  

En un segon nivell d’importància trobem els aspectes relacionats amb guies 

turístiques (guies de viatge) amb 3,11 punts, revistes especialitzades amb 2,91, i 

articles a revistes i diaris amb 2,87. 

I en un darrer nivell trobaríem, per la seva importància, la resta de fonts 

esmentades. 

La font d’informació menys influent en l’elecció d’un ETR, de les Illes Balears 

com a destinació per les vacances i la planificació concreta del viatge són els 

anuncis en els distints mitjans de comunicació de masses (premsa, televisió, etc.) 

S’han intentat detectar relacions significatives creuant aquesta informació amb les 

variables d’acompanyament (TAULA 29 – ANNEX I). A continuació es detallen les 

relacions detectades174: 

Resultats generals  

 Entre els que reserven l’allotjament per separat i ho fan directament a 

l’establiment, majoritàriament per internet*, l’experiència pròpia dels viatges 

anteriors* té un pes encara més determinant. 

                                                
174 S’han tingut en compte només les nacionalitats majoritàries de turistes rurals. 
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 Els turistes que viatgen tot sols* donen més importància a la informació de les 

aavv*, programes de TV i ràdio*, anuncis en premsa i TV*, i articles de 

revistes*.  

 Les indicacions de l’agència de viatges* i els catàlegs dels tour operadors* 

tenen una influència lleugerament superior entre els turistes que s’allotgen a 

hotels rurals*. 

 Les indicacions de l’agència de viatges i els catàlegs dels tour operadors 

tendeixen a ser més influents entre els turistes amb menor grau de formació. 

 Internet té pràcticament la mateixa importància relativa entre el col·lectiu 

amb estudis universitaris i el dels que tenen poca formació. 

 A Eivissa destaca la influència de pràcticament totes les fonts d’informació a 

l’hora de planificar un viatge amb estada a un ETR de l’illa*, amb excepció 

d’internet on es veu superada per Menorca*. 

 L’experiència pròpia de viatges anteriors té, òbviament, una importància 

relativa més gran entre els col·lectius de més edat. 

 Els més joves de 30 anys són els més influenciables per la majoria dels 

mitjans estudiats. 

 Com es podia esperar, entre els visitants més repetitius (aquells que han 

visitat les Illes Balears 4 o més vegades prèviament)* el factor més important 

és l’experiència pròpia de viatges anteriors*. Les altres fonts d’informació 

tenen menys importància*, destacant, en particular, l’escassa importància de 

les agències de viatges*, els tour operadors*, els anuncis promocionals en 

TV*, la premsa escrita*, etc. 

 En canvi, entre els que visiten les Illes Balears per primera vegada*, tenen un 

pes relativament més important les indicacions de les AAVV*, dels TTOO*, 

dels articles*, anuncis*, guies*, etc. 

 

Diferències significatives en funció de la nacionalitat175 

 De les tres nacionalitats majoritàries, els espanyols (2,27)* i els turistes 

britànics (2,16)* són els que donen major importància a les recomanacions de 

les agències de viatges*, i els alemanys mostren taxes un poc inferiors*. Del 

total de la mostra, els suïssos junt amb els irlandesos són els que més es 

deixen influir per les indicacions de l’agència de viatges (2,8)*. 

 La importància de les conversacions amb amics i familiars és també major per 

a espanyols i turistes britànics, que per al alemanys (2,10)*. 

 Per als turistes alemanys (2,30) i per als britànics (2,23) la importància dels 

TT.OO es major que per als espanyols (2,22). 

 Mentre que per als alemanys la importància dels programes de televisió i ràdio 

                                                
175 S’han analitzat només les nacionalitats més importants en quan al nombre de turistes: Alemanya, 
Espanya, Regne Unit, Suissa, Irlanda, Àustria i França. 
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està valorada en 2,34 i per als britànics 2,26, per als espanyols només és de 

2,13. 

 La importància dels articles a revistes i diaris es major per als espanyols 

(3,06)*, seguit de la dels britànics (2,90)*, i en darrer lloc la dels alemanys 

(2,73)*. Però en el conjunt total de la mostra, els irlandesos s’enduen la 

diferència (3,27)*.  

 Els irlandesos estan més influenciats que la mitjana pels programes de 

televisió o ràdio, els reportatges i notícies que apareixen en premsa general i 

les guies turístiques. 

 Les revistes especialitzades en viatges i turisme ostenten major valoració 

entre espanyols (3,03) i alemanys (2,91), que entre els britànics (2,73). 

 Les guies de viatge són menys importants pels britànics (2,96) que pels 

espanyols (3,12) i que pels alemanys (3,14). 

 Internet és especialment rellevant entre espanyols (4,11)* i els britànics 

(3,87)*, i en els alemanys no ho es tant (3,49)*. Els francesos són els que 

concedeixen més importància, sempre en termes relatius, a internet (4,33)*. 

 La influència dels anuncis (premsa, TV, etc) és més important per als 

espanyols (2,46)*, que per als britànics (2,10)* i per als alemanys (2,08)*. 

Però en el conjunt total de la mostra, els irlandesos encapçalen la llista 

(3,27).*  

 En general, les experiències de viatges anteriors* són considerades com la 

font d’informació prèvia al viatge més influent per a totes les nacionalitats*. 

No obstant això, els turistes britànics són els que en major mesura (4,09)* ho 

consideren més influent, seguit dels espanyols (3,73)* i finalment dels 

alemanys (3,59)*. 

 La informació d’altres fonts no especificades mostra una valoració de 2,77 per 

als espanyols; 2,45 per als alemanys*; i només un 1,82 (sota la mitjana) per 

als turistes britànics*.    

 

Els resultats haurien de conduir a una reflexió col·lectiva sobre l’efectivitat de 

determinades accions promocionals. L’elevat grau de repetitivitat de la demanda de 

les Illes Balears fa recomanable incidir damunt accions de fidelització de la clientela.  

Per altra banda, la importància d’internet com font d’informació més important 

entre els turistes que venen a un ETR de Balears aconsella la intensificació 

d’accions en el camp de l’e-marketing. 
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1.4.2 Forma de contractació / realització de la reserva 

 

En aquest punt es pretén esbrinar com han realitzat la seva reserva els turistes 

que volen passar les seves vacances en el medi rural de les Balears. I el gràfic 

següent esclareix aquesta qüestió: 

 

GRÀFIC 34.  Forma de realització de la reserva 
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En vista de la informació del gràfic, queda prou justificada la hipòtesi formulada 

a l’inici de la investigació de que Internet s’ha convertit en el major instrument de 

promoció i distribució del producte turisme en el medi rural. I es pot afegir que sens 

dubte, internet és la principal revolució que el turisme ha viscut des del seu 

naixement: l’accés per part dels turistes a una quantitat ingent d’informació i oferta, 

així com la possibilitat de contractar directament els serveis que desitgen, ha creat 

un nou escenari. Prova d’això és que un 66,30% dels turistes en el medi rural han 

realitzat la seva reserva a través d’internet, ja sigui directament en la web del propi 

establiment (32,78%), o amb una central de reserves (CR), associació, etc 

(18,89%), o mitjançant una agència de viatges virtual (14,63%). Internet dona pas 

a la realització de paquets cada cop més personalitzats, o paquets dinàmics.  

A mesura que s’incrementa el nombre de visites a les Illes Balears, disminueix 

la tendència a reservar al propi establiment de l’agència de viatges i, en canvi, 

s’incrementa l’ús d’internet i el telèfon/fax. Entre els que ens han visitat 4 o més 

vegades, l’ús d’Internet i altres mitjans que no impliquen el desplaçament a 
l’establiment de l’agència de viatges supera el 85%. 
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1.5   Fidelitat a la destinació: Visites realitzades, grau de repetició, grau de 

recomanació... 
 

1.5.1 Visites realitzades  
              

TAULA 47.  Nombre de vegades que ha estat a les Balears (contant l’actual) 
 

Núm. de casos:       497 
Màxim:                    20 
Mínim:                      1 
Mitjana:                     4,41 
Moda:                        1 
Desviació estàndard:  4,59 

 
 

Per nacionalitats:  
 
 

GRÀFIC 35.  Mitjana de visites realitzades a les Illes per nacionalitats. 
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Abans d’analitzar el gràfic, puntualitzar que el valor de 20 visites per als belgues 

no és significatiu, atès que només s’ha estudiat un cas d’aquesta nacionalitat. 

Si s’analitza la distribució que es representa en el següent gràfic es pot observar 

que una quarta part dels turistes entrevistats ha visitat només una vegada les 

Balears, un 19% dues vegades, un 16,3% tres vegades, 4 vegades un 9,66%, 5 

vegades un 7,65%, i la resta de turistes (22,12%) han visitat les illes en més de 5 

ocasions. Es a dir, la majoria de turistes, ¾ d’ells, repeteixen la seva visita. 
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Els turistes de Balears mostren un grau de repetitivitat molt alt. Aquest elevat 

grau de fidelitat pot ser contemplat com un aspecte molt positiu i encoratjador de 

cara al futur i hauria d’estimular la intensificació d’accions o programes de 

fidelització de la clientela.  
 
 

GRÀFIC 36.  Percentatge de visites realitzades. 
 

 
 
 
 
                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més hi ha una relació directa molt clara entre la intenció de tornar els pròxims 

3 anys i el nombre de viatges previs a les Illes. Com es pot observar, un 51,64% 

dels turistes que visitaven un ETR de les Balears per primera vegada manifesten 

que sí pensen tornar dins els pròxims tres anys. Aquest percentatge es va 

incrementant de forma molt considerable a mesura que s’incrementa el nombre de 

visites prèvies, fins arribar a un 89,09% entre els turistes que han visitat les Illes 

més de 5 vegades. 

La intenció de no tornar en els pròxims tres anys, o el dubte sobre si ho faran o 

no, disminueix progressivament amb el nombre de visites prèvies. 
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GRÀFIC 37. Relació entre la intenció de repetir i nombre de vegades que ha estat a Balears 
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Als turistes enquestats se’ls hi va demanar que indiquessin els països que 

havien visitat en els dos darrers anys amb l’objecte de practicar turisme en el medi 

rural. La resposta més habitual indica que el principal competidor de Balears fou la 

pròpia Espanya, es a dir altres regions espanyoles amb un 63,22% dels turistes que 

ho afirmaren. En segon lloc Itàlia amb un 24,76%, seguit d’altres destins del món 

amb un 21,94, i en 4t lloc França amb un 12,36%. La resta de competidors serien, 

en menor escala, Grècia, Alemanya, el Regne Unit i Àustria, majoritàriament. 

TAULA 48. Països visitats en els dos darrers anys amb l’objecte de realitzar TR. 
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En cas de ser la pròpia Espanya els país visitat, es va demanar que 

mencionessin la zona o regió. I dins dels competidors espanyols, es troba com a 

principal competidor a les mateixes Balears, es a dir, cada Illa és competència 

potencial de les altres, ja que és freqüent trobar turistes que visiten les diverses 

Illes que conformen l’Arxipèlag Balear (51,38%). La resta de regions espanyoles 

competidores, per ordre d’importància serien: Catalunya (20,99%), Andalusia 

(18,78%), Principat d’Astúries (11,60%), Illes Canàries (7,73%), i un grup d’altres 

regions o zones amb una importància menor. D’aquí es pot extreure que a la resta 

de CCAA espanyoles el nombre de turistes estrangers va en augment i desplaça a la 

demanda domèstica. 
 
 

GRÀFIC 38.  Regions espanyoles visitades 
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1.5.2 Grau de repetició 

 
 

GRÀFIC 39.  Pensa a tornar a un establiment de turisme rural de les Illes Balears en els  
pròxims 3 anys? 
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Més de dues terceres parts dels entrevistats manifesten que pensen tornar a 

passar les vacances en un ETR de les Illes Balears durant els pròxims tres anys. 

Només un 3,68% dels turistes manifesten que no tenen pensat tornar a un ETR de 

les Illes Balears en els propers 3 anys. El percentatge d’indecisos, que no es 

manifesten ni afirmativament ni de forma negativa, es situa en un 27’57%. 

El percentatge de turistes que afirma que pensa tornar en els pròxims tres anys 

és, sens dubte, elevat i permet ser optimistes de cara al futur. Malauradament no 

es poden establir comparacions amb anys anteriors en el sentit de comprovar si 

aquest percentatge s’incrementa o disminueix perquè no és disposa d’un indicador 

similar. Es creu que seria positiu establir-ne un. 

Es pot observar en el gràfic següent com la intenció de repetir l’estada en els 

pròxims 3 anys està molt relacionada amb el grau de satisfacció. El percentatge de 

gent que manifesta que no pensa tornar en els pròxims tres anys es va reduint des 

d’un 21,43% entre els no satisfets (en absolut o poc satisfets) fins a un inapreciable 

1,28% entre els que estan molt satisfets amb la visita. En canvi, els percentatges de 

turistes que manifesten que sí pensen tornar en els pròxims tres anys es van 

incrementant des del 35,71%, entre els no satisfets,  el 38,89% entre els indiferents,  

el 52,94% els bastant satisfet, fins al 82,69% dels molt satisfets. 

Per tant, per a una destinació tan coneguda com les Illes Balears, la satisfacció del 

client és la millor garantia de repetició, més que campanyes promocionals intenses.  
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GRÀFIC 40. Relació entre la intenció de repetir i el grau de satisfacció. 
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Dels 73 establiments estudiats, 64 d’ells ens faciliten informació sobre el 

percentatge de clients repetidors: 

 

TAULA 49. Percentatges de clients repetidors 

 
Percentatge 
de repetició  

Nombre 
d’establiments 

% 
d’establiments 

0% - - 
5% - - 
10% 4 6,25% 
15% 1 1,56% 
20% 21 32,81% 
25% 4 6,25% 
30% 6 9,38% 
35% 2 3,13% 
40% 8 12,50% 
45% 2 3,13% 
50% 6 9,38% 
55% - - 
60% 7 10,94% 
65% - - 
70% 3 4,69% 
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A mode de conclusió:  

 

TAULA 50.  Clients repetidors 

 
           Núm. de casos:       64 
Màxim :                     70 
Mínim:                       10 
Mitjana:                     33,85 
Moda:       20 
Desviació estàndard:      16,69 

 
 

 

1.6 NOMBRE DE TURISTES I IMPACTE ECONÒMIC176 
    

1.6.1 Estimació del nombre de turistes i de la seva evolució. 

 

Les  Illes Balears reberen durant 2006 un total de 12.577.829 turistes, segons 

dades facilitades pel govern balear a Fitur 2007, el que suposa no tan sols un 

increment del 7,9% respecte a 2005, sinó també assolir una ‘xifra rècord’ en quan 

al nombre de turistes. De tots els turistes, 12.087.831 arribaren a l’arxipèlag per 

via aèria, mentre que 489.998 ho feren per via marítima.  

Mallorca fou l’illa que va experimentar un major creixement amb un 9,1 % més 

que l’any anterior. Menorca, pel contrari, fou la que va sofrir un menor augment en 

el nombre de visitants, amb un 2,2% més que en 2005. Eivissa i Formentera 

experimentaren un creixement d’un 5,2 % més  que l’any anterior. 

Els principals mercats de l’arxipèlag, en termes de turisme en general, durant 

2006 continuen essent l’alemany amb un increment del 6,1 %, el britànic amb un 

augment de l’1,1 % i l’espanyol, amb un espectacular increment del 24,5 %. 

Segons informació aportada pel CITTIB (EGATRIB) / IET (EGATUR), la despesa 

turística a les Illes, durant 2006 fou, de 10.995 milions d’euros 

Centrats en el turisme en el medi rural de les Illes, a efectes d’aquest estudi, es 

consideren les estimacions efectuades a partir dels resultats obtinguts de la mostra 

analitzada d’establiments ubicats el medi rural, que indiquen que l’ocupació mitjana 

per plaça autoritzada puja a 45,35, i les dades oficials sobre oferta rural, que situa 

el nombre total de places disponibles, a l’any 2006, en 3819, es pot fàcilment 

estimar el total de turistes rurals allotjats a Balears, durant aquest any, en 

173.192. 

                                                
176 No s’ha d’oblidar que l’efecte multiplicador del sector turisme és d’alvoltat un 1,7 sobre el sistema 
econòmic. 
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Possiblement aquesta xifra es correspongui amb una estimació a la baixa, doncs 

únicament contempla als turistes allotjats en oferta reglada de turisme rural –no es 

contemplen els allotjaments que es troben en tramitació ni els il·legals, així com 

tampoc es tenen en compte les altres ofertes d’allotjament que es poden donar en 

el medi rural esmentades amb anterioritat, ni les estades a refugis de muntanya i a 

santuaris -. 

Si es multiplica l’estada mitjana de 8,47 dies per turista pels 173.192 turistes 

estimats, s’obté un nombre total d’estades generades d’1.466.937.  

En vista dels resultats comprovats, s’observa que el 2006 fou un bon any, i a 

partir de les previsions efectuades pels propis establiments, en el 2007 es preveu 

un augment en el nombre de turistes.  

Amb la intenció de sondejar les opinions dels propietaris o gerents 

d’establiments sobre el potencial de creixement del turisme rural a les Balears, se’ls 

va demanar que indiquessin les seves expectatives de creixement pels propers 2 ó 

3 anys, i les respostes obtingudes indiquen que la majoria del gestors auguren un 

escenari pròxim amb creixements significatius. 

GRÀFIC 41.  Perspectives estimades de futur 
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1.6.2 La despesa dels turistes rurals i l’impacte econòmic 

 

La despesa total dels turistes rurals es distribueix entre despesa realitzada en el 

lloc d’origen del turista i la realitzada directament a la destinació. La primera, 

normalment inclou les despeses de transport fins a les Illes, el pagament previ de 

l’allotjament rural - sempre que s’hagi realitzat en el país d’origen -, i en 
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determinades ocasions altres despeses com puguin ser el lloguer de cotxes. Per 

altra banda, les despeses realitzades a Balears, serien els pagaments realitzats en 

restaurants, en compres, en mitjans de transport, en empreses d’oci, en 

allotjaments quan no s’hagi abonat en el país d’origen del turista i en altres 

despeses vàries.  

En el qüestionari utilitzat per a la investigació s’incloïen dues preguntes relatives 

a la despesa realitzada en euros / lliures: la primera la despesa realitzada en el seu 

lloc d’origen i la segona la despesa realitzada a les Balears (a la destinació ) per 

persona. 

Amb l’objecte d’obtenir la màxima informació en relació amb la despesa 

efectuada pels turistes d’ETR a les Balears, s’han creat noves variables: 

 Despesa total del viatge (resulta de sumar ambdues quantitats) 

 Despesa total en intervals (transformació de la variable numèrica en 

categòrica) 

 Despesa per dia (resultat de dividir la despesa total del viatge entre el 

nombre de dies que ha durat aquest). 

 
 

TAULA 51. Despesa realitzada 
 
 
     Despesa del viatge pagada en el seu país d’origen per persona (aproximació en euros) 
 
            Núm. de casos:           372 
            Màxim:                    4.000,00 
            Mínim:                    80,00 
            Mitjana aritmètica:     562,04 
            Desviació estàndard:  514,14 
 
     Despesa del viatge pagada a les Illes Balears per persona (aproximació en €) 
 
            Núm. de casos: 354 
            Màxim:   5.000,00 
            Mínim:   50,00 
            Mitjana aritmètica:   877,01 
            Desviació estàndard: 733,96 
 
     Despesa total del viatge (despesa en origen + despesa a la destinació) 
 
            Núm. de casos:  322 
            Màxim:                      5.250,00 
            Mínim:                   170,00 
            Mitjana aritmètica:     1.425,57 
            Desviació estàndard:    870,31 
 
     Despesa total en intervals (en euros) 
                                                      Freq.          %    

 Menys de 500     14   4,35           
 Entre 500 i 1000  109 33,85            
 Entre 1001 i 1500    96 29,81           
 Entre 1501 i 2000    51 15,84           
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 Entre 2001 i 2500    22   6,83           
 Més de 2500        30   9,32           

                                                      ____     ______                                                       
                            Total freqüències      322       100,00           
     
     Despesa total al dia 
 
            Núm. de casos:              322 
            Màxim:   1.370,00 
            Mínim:    24,29 
            Mitjana aritmètica: 192,52 
            Desviació estàndard: 138,68 
 

 

 

Els principals resultats són els que es mostren en la taula següent: 

TAULA 52.  Despesa turística rural i durada del viatge, per nacionalitats 

 

La despesa mitjana total (mitjana en origen + destinació) per persona i dia puja 

a 192,52 euros. Si s’analitza per les principals nacionalitats, s’observa que els 

turistes britànics (Regne Unit) són els que més gasten per dia d’estada, amb 

204,55 €, seguits dels espanyols amb 200,29 € (que són els que menys dies passen 

a les Illes) i dels alemanys amb 167,55 €, per davall de la mitjana (i són els que 

tenen l’estada més perllongada a les Balears). 

Per nacionalitats, els que més pagaren en origen foren els espanyols amb 

734,53 € seguits dels britànics amb 697,50€ i en darrer lloc, amb diferència, els 

alemanys amb 350,38€. I per contra, els turistes que més gasten a Balears, per dia 

d’estada, són els alemanys seguits dels britànics i, amb darrer lloc els espanyols. 

L’illa on es gasta més és Eivissa amb una mitjana de 275,65€ per persona i dia, 

seguit de Mallorca amb 181,51 i de Menorca amb 178,83. I són els turistes que 

 Despesa  
origen 

mitjana 

Despesa 
destinació 

mitjana 

Despes
a total 

mitjana 
N Durada 

viatge 
N 

Espanya 734,53 628,35 1362,89 76 7,84 129 
Alemanya 350,38 970,79 1321,17 139 9,03 205 
Regne Unit 697,50 824,10 1521,60 56 8,34 84 
Irlanda 1025,00 550,00 1575,00 2 6,58 12 
França 1160,00 762,50 1922,50 8 8,54 11 
Àustria 580,00 880,00 1460,00 5 9,36 11 
Països Baixos 250,00 600,00 850,00 1 5,66 3 
Bèlgica - -  - 7,00 1 
Suïssa 579,09 1089,09 1668,18 22 8,76 30 
Dinamarca 600,00 600,00 1200,00 1 7,20 5 
Itàlia 414,00 1380,00 1794,00 5 9,62 8 
Altres 914,28 950,00 1864,28 7 6,33 9 
       
TOTAL 
MOSTRA 

558,63 866,94 1425,57 322 8,46 508 
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s’allotgen en HR els que més gasten (216,67 €/dia), seguits dels que s’allotgen en 

TI ( 198,13 €/dia), i dels que ho fan en AG (184,24 €/dia). 

La despesa a les Illes es distribueix en diferents conceptes, d’entre dels quals 

destaquen, segons l’estudi Agroturismo y turismo rural en Balears  (TUR i GARAU, 

2002), les dades que a continuació es mostren: 
 

TAULA 53.   Distribució de despesa per conceptes 

 

Concepte de despesa 
Despesa 
mitjana 
(euros) 

% mostra 
que afirma 
haver pagat 

Bars, restaurants i cafeteries 25,91 74,6% 
Diversions (pubs, discoteques, espectacles, 
etc.) 

9,27 28,4% 

Lloguer de cotxes 12,28 51,3% 
Compres 16,99 72,5% 
Altres 27,32 51,6% 

 
 

S’observa que els principals elements de despesa són els relacionats amb 

l’oferta complementària de restauració i amb altres. I això concorda amb la resta de 

dades de que disposem en el sentit de que l’opció més habitual de contractació de 

l’establiment és en règim d’allotjament i berenar. El mateix succeeix amb el 

concepte altres, doncs inclou moltes de vegades el pagament de l’allotjament, 

efectuat directament a l’establiment. 

Si es multipliquen els 173.192 turistes estimats que ens visiten, per fer turisme 

en el medi rural, pels 558,63 € de despesa mitjana en origen, s’obté una despesa 

en origen de 96,75 milions d’euros –i bona part d’aquesta despesa en el país 

d’origen reverteix a Balears -. I si es multipliquen el nombre de turistes estimats 

(173.193) per la despesa mitjana a la destinació de 866,94 €, que es gasten per 

persona directament a les Illes, s’obté la xifra de 150,14 milions d’euros – a la qual 

s’han d’afegir part de la despesa en origen en concepte de pagament a proveïdors 

de les Illes -. Si s’apliquen els mateixos indicadors que s’han vingut utilitzant a 

l’estudi sobre la despesa turística, que ascendeix al 60%, es pot estimar que als 

150,14 milions gastats directament a Balears, s’han d’afegir uns altres 58,05 

milions d’euros realitzats en el país d’origen, i amb tot això, la xifra total 

d’ingressos generats pel turisme rural puja a 208,14 milions d’euros (ingressos 

directes). 

Aquesta xifra és molt elevada si es compara amb la d’altres estudis, com 

l’esmentat anteriorment de l’any 2002, i és que el nombre d’establiments quasi s’ha 

duplicat, i la despesa mitjana comprovada és, lògicament, bastant més gran.  

També s’observa que la despesa mitjana del turista en destinació varia tant en 

funció del país de procedència del turista com de la temporada en la qual ens visita. 
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Per a identificar les diferències en la despesa realitzada, s’ha creuat la 

informació (tabulacions creuades i de valors mitjans) de la despesa total en 

intervals amb les variables de classificació (Taula 29– ANNEX I). 

A continuació s’exposen les diferències estadísticament significatives (p<0,05) 

al aplicar el test chi-quadrat, amb un nivell  de significació del 0,05. 

 Els turistes que han realitzat una despesa més baixa són els allotjats en TI*, i 

en els HR són els que han gastat més*. 

 En quan a illes, la despesa més baixa es realitza a Menorca*; la majoria es 

troba en la franja intermèdia*, i com ja es va indicar, Eivissa se’n duu el primer 

lloc en quan a despesa*. 

 Els que han gastat menys no saben si tornaran a les illes, i els que han pagat 

més afirmen que segurament repetiran l’estada, tot i que indiquen que la 

satisfacció ha estat indiferent. 

 Tant els turistes que gasten més com els que gasten menys han contractat en 

major mesura a través d’internet. Només hi ha una segment d’entre els que han 

pagat entre 500 i 1500 € que ho han fet mitjançant una agència de viatges. 

 S’ha detectat que turistes que més gasten són els de França amb una mitjana 

de 291,63 €/dia i els d’Itàlia amb 288,66 €/dia; i  els d’Alemanya amb 147,5 

€/dia i Àustria 153,78 €/dia són els que menys. 

 Els turistes que declaren haver gastat menys són  els que tenen una formació 

intermèdia (estudis secundaris), mentre que els que tenen una formació 

universitària són els que manifesten haver gastat més a les seves vacances en 

un ETR de les Illes Balears. 

 Com es d’esperar, els estudiants són els que han gastat menys, i els jubilats, 

empresaris i treballadors autònoms són els que més despesa han realitzat. 

 Els turistes que presenten una despesa major són els que han viatjat amb amics 

i altres grups. 

 
 

1.6.3 Segmentació dels turistes en funció de la despesa total al dia 

realitzada 

S’ha aplicat una anàlisi AID per a detectar aquells segments que tenen una 

despesa al dia major (TAULA 30 – ANNEX I). El model obtingut explica l’11,12 de la 

variança. 

Es detecta que en el segment 1 (grup 3) format per 246 turistes dels Països 

Baixos, Àustria, Alemanya, Bèlgica i Dinamarca, es troba la mitjana de despesa 

diària per persona més baixa observada; i que en el segment 3 (grup 8) amb 38 

turistes, de França, Itàlia, Regne Unit, Suïssa, Espanya, Irlanda i altres, que han 

estat allotjats en un ETR de l’illa d’Eivissa i que tenen una edat compresa entre els 



 ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING DEL TURISME RURAL A LES ILLES BALEARS        CAPÍTOL VII 

 

 
   - 308 - 

 
 

intervals 26-30, 36-45 i majors de 55 anys es troba el segment amb la major 

despesa realitzada. 

 

 1.7 ALTRES. 

Un dels problemes generats per la diversitat de tipologies existents en 

allotjaments de turisme en el medi rural a Espanya i a la resta d’Europa, és que es 

confon als usuaris, i prova d’això la trobem  en la informació concretada en el gràfic 

següent: 

GRÀFIC 42.  Coneix la diferència entre AG i HR? 
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GRÀFIC 43.  Coneix la diferència entre AG i TI? 
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2. RESULTATS / CONSIDERACIONS 
 

De l’estudi realitzat es deriven les conclusions següents: 

 Els canvis d’hàbits i tendències turístiques experimentats, en els darrers 

anys, per les economies turístiques més desenvolupades, mostren un 

important augment de la preferència cap al gaudir d’unes vacances 

allunyades dels destins turístics massificats. Dins d’aquest tipus de 

destins, el turisme en el medi rural s’està configurant com una de les 

principals alternatives. 

 Mentre que la indústria turística rural espanyola es troba majoritàriament 

orientada a servir al mercat nacional, en el cas de les Illes Balears, la 

majoria dels clients són d’origen estranger (amb excepció de Menorca, on 

2/3 del seu turisme és espanyol). No obstant això, el nombre de turistes 

espanyols ha registrat un important augment a les Illes Balears, així com 

també ho ha fet el turisme estranger a la resta de CCAA (on es 

minoritari). 

 Mallorca és l’illa de l’arxipèlag balear on més s’ha desenvolupat el TR. El 

seu desenvolupament a Menorca i Eivissa és menor, però les perspectives 

per ambdues illes són positives.  

 L’any 2006 s’estima que visitaren les Balears un total de 173.000 turistes 

rurals, i varen permanèixer a les illes una mitjana de 8,47 dies, amb la 

qual cosa el nombre total d’estades turístiques generades va pujar a 

1.466.937. L’opinió generalitzada pels propers dos o tres anys és 

favorable, es suposa que anirà en augment o com a mínim es mantindrà 

el nivell l’activitat. 

 El perfil del turista rural tipus es correspon amb el d’una persona de 

mitjana edat –d’entre 30 i 50 anys -, de classe mitja-alta, la majoria 

exerceixen professions liberals, o són alts executius o empresaris / 

propietaris d’empreses, de nacionalitat diferent segons l’illa de referència 

(a Mallorca alemany, a Menorca espanyol, i a Eivissa espanyol o britànic), 

amb alt nivell cultural (estudis universitaris), amb un elevat interès pel 

món rural i una gran estimació per la natura, que gaudeix d’unes 

vacances d’un poc més d’una setmana (8,47 dies), en companyia 

principalment de la seva parella, que ha visitat les Illes amb anterioritat 

(4,41 vegades de mitjana), i que cerca relax, descans, tranquil·litat, i 

escapar de la rutina diària.  

 Les principals fonts d’informació prèvia a la realització del viatge que 

utilitza el turista rural són, en primer lloc Intenet (valorat amb un 3,77 

sobre un màxim de 5 punts), les experiències personals de viatges 
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anteriors (amb un 3,69) i les conversacions amb amics i familiars (3,39). 

 La contractació de transport i allotjament per separat és la opció preferida 

dels turistes en el medi rural. 

 Els factors motivadors que més condicionen la decisió de visitar Balears 

per part dels turistes rurals són, per aquest ordre: la tranquil·litat i calma 

de la destinació, la qualitat de l’allotjament, el paisatge bonic, i la qualitat 

del servei. 

 La satisfacció dels turistes rurals en la seva visita a les illes és molt 

elevada (més d’un 94% es declaren satisfets o molt satisfets pel seu 

viatge).  

 El turisme rural, com la major part de l’activitat turística té una 

estacionalitat acusada, centra la major part de l’activitat en els mesos 

d’estiu. No obstant això no és tan accentuada com la del turisme 

tradicional. 

 La despesa mitjana total (mitjana en origen + destinació) per persona i 

dia ascendeix a 192,52 euros. Si s’analitza per les principals nacionalitats, 

s’observa que els turistes britànics (Regne Unit) són els que més gasten 

per dia d’estada, amb 204,55 €, seguits dels espanyols amb 200,29 € 

(que són els que menys dies passen a les Illes) i dels alemanys amb 

167,55 €, per davall de la mitjana i són els que tenen l’estada més 

perllongada a les Balears). 

 Per nacionalitats, els que més pagaren en origen foren els espanyols amb 

734,53 € seguits dels britànics amb 697,50€ i en darrer lloc, amb 

diferència, els alemanys amb 350,38€. I per contra, els turistes que més 

gasten a Balears, per dia d’estada, són els alemanys seguits dels britànics 

i, amb darrer lloc els espanyols. 

 L’illa on es gasta més és Eivissa amb una mitjana de 275,65€ per persona 

i dia, seguit de Mallorca amb 181,51 i de Menorca amb 178,83. I és els 

turistes que s’allotgen en HR el que més gasten (216,67 €/dia), seguit 

dels que s’allotgen en TI ( 198,13 €/dia), i dels que ho fan en AG (184,24 

€/dia). 

 Econòmicament la importància del turisme rural és indubtable, doncs 

sense tenir en compte els efectes indirectes, induïts, i dinamitzadors 

d’altres sectors, s’estima que el 2006 ha generat ingressos a Balears de 

208,14 milions d’euros, dels quals 150,14 milions corresponen a despeses 

generades directament a les Balears, i 58,05 milions a despeses 

realitzades en el país que acaben revertint a les Illes a través de 

pagaments realitzats per part d’operadors estrangers o proveïdors de 

serveis de Balears. 
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 Les previsions de creixement d’aquest tipus de turisme, segons les 

opinions dels empresaris / gestors d’ETR, són molt positives. 

 Malgrat que les xifres del TR poden semblar poc significatives si les 

comparem amb el nombre i la capacitat d’acollida dels establiments 

hotelers, cal assenyalar que ha ofert noves expectatives d’activitat 

econòmica i formes de vida a les àrees rurals que s’enfronten amb 

importants dificultats de desenvolupament. 

 Com a conclusió general, recalcar que malgrat que el turisme en el medi 

rural a les Illes Balears tingui unes dimensions petites en comparació amb 

el turisme de masses tradicional, pot tenir una importància estratègica 

fonamental com element dinamitzador del medi rural, que contribueix a 

preservar el medi ambient i el paisatge, i a agregar valor afegit a l’oferta 

turística global de les illes, i a més a més, pot, fins i tot, actuar com a 

element desestacionalitzador. 

 
 

C. ANÀLISI DAFO DEL PRODUCTE TURISME RURAL BALEAR              

 

L’anàlisi DAFO és de gran interès per a l’anàlisi estratègica i té l’objectiu 

d’estudiar, i establir una diagnosi de la situació del turisme en el medi rural de les 

Balears, i identificar-ne els seus punts forts i els febles, així com les debilitats i 

amenaces, perquè pugui afrontar adequadament els canvis que es produeixen de 

forma continuada a l’entorn.  

Després de diverses entrevistes amb diferents agents del sector turístic, tant del 

sector públic com privat, i realitzades nombroses enquestes d’oferta i de demanda 

turística en el medi rural, s’ha realitzat l’anàlisi general de les Illes Balears que a 

continuació es detalla: 

 

 FORTALESES (els nostres punts forts: el que tenim o fem igual o millor 

que els competidors): 

 Entorn privilegiat. Bellesa de l’entorn natural de les illes: paisatge, platges,... i 

la seva diversitat. 

 Clima agradable, amb temperatures temprades quasi tot l’any. La suavitat 

climàtica és molt apreciada pels turistes rurals. 

 Tranquil·litat i calma del medi rural balear. Els turistes cerquen la tranquil·litat i 

l’harmonia que els hi ofereix. 

 Autenticitat del producte i entusiasme i dedicació dels propietaris / gestors 

d’establiments. 
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 Estabilitat política i seguretat: aspectes fonamentals a l’hora de planificar les 

vacances. 

 Localització: proximitat dels principals mercats emissors, que afavoreix la 

facilitat d’accés a les illes. Ens trobem a distàncies de vol molt raonables dels 

mercats emissors, aquesta avantatge es veu consolidada per l’existència de 

comunicacions habituals, ràpides i a preus accessibles. 

 ‘Know how’ turístic general, i coneixement de la destinació. Malgrat que Balears 

no s’associï, a nivell general, amb una destinació de turisme rural, el know-how 

i l’alt grau de coneixement de la destinació, poden afavorir la introducció de 

noves marques dirigides cap a aquesta mena de turisme de manera 

relativament senzilla. 

 Alta qualitat dels establiments. El gran esforç inversor realitzat per la gran 

majoria de propietaris d’establiments situats en el medi rural i la qualitat de les 

rehabilitacions efectuades, han generat una oferta de gran qualitat, sens dubte 

comparable amb les millors del món, la qual cosa es reflexa amb els alts nivells 

de satisfacció del turistes. 

 Bon nivell de servei, i tracte familiar: el client es sent ‘com a casa’. 

 Existència d’una demanda en ascens, que valora la naturalesa i que practica 

formes de turisme amb un impacte ambiental més baix. 

 Alt grau de satisfacció de la demanda, amb alt grau de repetició i de 

recomanació. 

 Turisme més segmentat temporalment –menys estacional- que el tradicional de 

sol i platja.  

 Canvis de la demanda cap a un turisme més preocupat per les qüestions 

mediambientals i culturals, més selectiu,...  

 Bones infrastructures públiques i privades. 

 Oferta molt variada, tant d’establiments de turisme en el medi rural com d’una 

oferta complementària diversa, que sens dubte constitueix un atractiu 

important. Oferta que aposta per la qualitat i la diversificació. 

 Cultura i forma de vida rural. 

 Varietat de recursos patrimonials. 

 Folklore i gastronomia local. 

 Efecte desestacionalitzador, per la seva capacitat de generar més demanda en 

temporada baixa que altres productes, com és el cas del sol i platja. 

 Efecte positiu sobre la imatge de la destinació. Mentre que altres productes 

poden influir negativament sobre aquesta imatge, el producte turisme en el 

medi rural pot generar un efecte positiu sobre la imatge general de la 

destinació. 



 ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING DEL TURISME RURAL A LES ILLES BALEARS        CAPÍTOL VII 

 

 
   - 313 - 

 
 

 La taxa de creixement de la demanda de turisme en el medi rural és actualment 

bastant elevada.  

 Despesa mitjana per turista més elevada que la del turisme tradicional. 

 

 FEBLESES (els nostres punts febles: el que tenim o fem pitjor que els 

competidors, o els aspectes que hem de millorar): 

 Excessiva pressió sobre els recursos naturals no renovables o escassos (territori 

i aigua) i excessiva construcció i nivell de brutícia, i renous a determinades 

zones. 

 Activitat estacional, especialment centrada durant l’estiu – amb alta 

dependència del producte sol i platja -. La major part dels turistes rurals ens 

visiten durant el període estival, que és també quan es produeix major activitat 

turística en general, i amb això es desaprofiten unes capacitats que queden 

ocioses, especialment a la primavera i a la tardor.  

 La manca de planificació per part de l’administració balear i la manca de 

coordinació entre les administracions de les diferents autonomies. La unificació 

de criteris beneficiaria a la difusió del sector. S’observa també una implicació 

desigual de les administracions locals. 

 Promoció insuficient, inadequada i descoordinada. En general, la promoció del 

turisme rural a l’exterior ha estat bastant limitada, entre d’altres raons degut a 

que els pocs recursos disponibles pels establiments de petita grandària no 

permeten una presència directa en els mercats exteriors, a no ser que es realitzi 

de manera conjunta amb altres establiments, associacions o ens públics. I bona 

part d’aquesta promoció no s’ha adequat al que és realment el producte turisme 

rural; a més amés, ha pecat d’una manca de coordinació, sobretot, entre illes i 

administracions.  

 Imatge global de Balears poc associada amb el turisme rural - no identificació 

del producte turisme rural de les Illes Balears -. Posicionar-se en aquest 

segment és qüestió de temps i d’inversions constants en aquest sentit. 

 Mancança de formació específica en TR dels propietaris o gestors, i insuficient 

formació del personal. 

 Preus elevats de l’oferta de restauració, i escassa oferta elaborada amb 

productes propis de la zona. 

 Insuficient oferta d’empreses d’activitats d’oci i entreteniment amb serveis 

personalitzats. 

 Excessiva concentració de la demanda en pocs mercats. El mercat alemany, 

espanyol i el britànic se’n duen quasi tota la quota de mercat. 

 Reduït control sobre el procés de comercialització del producte (canals de 

distribució i promoció, i imatge). 
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 Problemes d’insularitat (sobretot en connexions aèries i marítimes en 

determinades dates). 

 Mancança de bones pràctiques mediambientals o estalvi de recursos, com són 

estalvi energètic, reducció del consum d’aigua, recollida selectiva de residus,  ús 

de materials reciclats, etc. 

 Existència d’una oferta extraoficial o no reglada, principalment de 2es 

residències i  habitatges de vacances en el medi rural.  

 Absència d’un sistema de classificació dels establiments per nivells de qualitat 

que pogués ser utilitzat pels usuaris com una eina de selecció i que incités als 

propietaris a una millora constant.    

 Poques adaptacions destinades a persones amb discapacitats / minusvalies.        

 

 OPORTUNITATS (tot el que pot millorar la nostra posició en els mercats): 

 Un major aprofitament del recursos turístics infrautilitzats, en particular, la 

riquesa cultural de les Illes. 

 Existència de molts d’antecedents en Europa, el que permet aprofitar i adaptar 

els més convenients. 

 La bona imatge de la que gaudeix el sector en els mitjans de comunicació i en la 

societat en general. 

 Millorar la protecció i el respecte pel medi ambient i per l’entorn. 

 Desenvolupar l’associacionisme i la promoció conjunta. 

 Aprofitar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). 

Comercialitzar els productes directament o en associació. Les TIC permeten, 

sens dubte, uns alts nivells de desintermediació i de contractació directa, i si 

s’afegeixen unes bones comunicacions amb els mercats emissors, s’estan creant 

les condicions idònies per a aquest tipus de turisme. 

 Accedir a nous mercats. Diversificació de la demanda, i desenvolupament de 

nous mercats emergents. 

 Tendència creixent de la demanda cap a un turisme a la carta, respectuós amb 

el medi natural,... acompanyat de l’expansió generalitzada de la difusió i 

comercialització de l’oferta turística per internet, a la que el turisme rural 

s’adapta molt bé. 

 Dinamitzar una economia rural avançada i sostenible. 

 Desenvolupar una indústria complementària de serveis rurals. 

 Implantació de models de qualitat d’establiments en el medi rural.  

 Desenvolupament en matèria gastronòmica i artesana. 

 Creació d’àrees recreatives. 

 Potenciació del producte turisme rural balear. 
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 Ús turístic i esportiu de determinades zones. 

 Ampliació / millora de la vivència / experiència del client en destinació. 

 

 AMENACES  (tot el que pot empitjorar la nostra posició en els mercats): 

 No limitar el creixement quantitatiu d’establiments en el medi rural (no previst 

en la LGT). 

 En absència d’una política coordinada entre les diferents CCAA, la competència 

de la resta de regions. 

 Continuar amb  la degradació de l’entorn natural i del paisatge. 

 Deteriorament del patrimoni cultural. 

 Noves construccions en els pobles que rompen amb l’arquitectura tradicional. 

 Excessiu desenvolupament urbanístic, ja que es post posar en perill la ‘ruralitat’ 

i la ‘pagesia’ de les Illes Balears, i per tant dificultar la comercialització d’aquest 

producte. 

 Pèrdua d’autenticitat del turisme rural, i deteriorament dels elements autòctons.  

 Entrada en el sector de propietaris sense vocació, que tan sols veuen en el 

turisme rural una oportunitat de negoci i que només primen la rendibilitat 

econòmica, desvirtuant els grans atractius del sector. 

 Necessitat de mantenir uns nivells de valor afegit molt elevats. Els costos de la 

rehabilitació i l’adequació de les instal·lacions, i la reduïda oferta en nombre de 

places per la seva limitació legal, provoca que per a assegurar-se un mínim de 

rendibilitat s’hagin d’oferir aquestes places a preus relativament elevats, la qual 

cosa implica la necessitat d’oferir constantment un producte d’alt valor afegit 

que pugui mantenir-se competitiu.  

 Emergència d’altres destins. Constantment apareixen amb força nous destins, o 

destins que es renoven constantment, i que constitueixen alternatives que 

competeixen clarament amb el producte balear. 

 Descoordinació entre les distintes illes. Desconeixement d’un producte en 

conjunt, cada illa actua per separat. 

 Afluència massiva de turistes a àrees naturals fràgils. 

 Millora dels serveis de transport a llargues distàncies (temps i preu). 

 Abandonament de les poques explotacions agràries i ramaderes que encara 

sobreviuen a les Illes, en favor d’activitats pròpies del sector serveis que 

aporten més beneficis i requereixen menys esforços. Aquest abandonament 

repercuteix sobre la gestió del medi i sobre el paisatge, i fa que augmenti la 

dependència del turisme.  
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QUADRE 16. Anàlisi DAFO del turisme en el medi rural a les Illes Balears 

FORTALESES 

 Entorn privilegiat. 
 Clima agradable. 
 Tranquil·litat i calma del medi rural. 
 Autenticitat del producte. 
 Estabilitat política i seguretat. 
 Proximitat dels principals mercats 

emissors. 
 ‘Know how’ turístic general. 
  Coneixement de la destinació. 
 Alta qualitat dels establiments. 
 Bon nivell de servei, i tracte familiar. 
 Demanda en ascens. 
 Alt grau de satisfacció de la demanda, 

amb un alt grau de repetició i de 
recomanació. 

 Turisme més segmentat temporalment 
 Canvis en els costums i tendències de la 

demanda, més preocupada per qüestions 
mediambientals i culturals 

 Infrastructures públiques i privades. 
 Oferta molt variada. 
 Existència de rutes de senderisme. 
 Cultura i forma de vida rural. 
 Varietat de recursos patrimonials. 
 Folklore i gastronomia local. 
 Producte desestacionalitzador. 
 Despesa mitjana per turista més elevat 

que la del turisme tradicional.  

FEBLESES 

 Excessiva pressió sobre els recursos 
naturals. Excessiva construcció i nivell de 
brutícia i renous a certes zones. 

 Activitat estacional.  
 Manca de planificació de l’administració. 
 Promoció insuficient, inadequada i 

descoordinada. 
 Imatge global de Balears poc associada 

amb el turisme rural.  
 Mancança de formació específica en TR 

dels propietaris o gestors, i insuficient 
formació del personal. 

 Preus elevats de l’oferta de restauració i 
poc ús de productes propis de la zona. 

 Insuficient oferta d’empreses d’oci i 
entreteniment. 

 Excessiva concentració de la demanda en 
pocs mercats. 

 Reduït control sobre el procés de 
comercialització del producte. 

 Problemes d’insularitat, sobretot en 
connexions aèries i marítimes en 
determinades dates. 

 Mancança de bones pràctiques 
mediambientals o estalvi de recursos. 

 Existència d’una oferta no reglada.  
 Absència de classificació dels establiments 

per nivells de qualitat.  
 Poc adaptats per a minusvàlids. 

OPORTUNITATS 

 Un major aprofitament del recursos 
turístics infrautilitzats. 

 Existència d’antecedents en Europa, el 
que permet adaptar els millors sistemes. 

 La bona imatge del sector en general. 
 Millorar la protecció i el respecte pel medi 

ambient i per l’entorn. 
 Desenvolupar l’associacionisme i la 

promoció conjunta. 
 Aprofitar les noves tecnologies de la 

informació i la comunicació (TIC). 
 Accedir a nous mercats.  
 Tendència creixent de la demanda, cap a 

un turisme a la carta, aprofitant els 
avantatges d’internet. 

 Dinamitzar una economia rural avançada i 
sostenible. 

 Desenvolupar una indústria de serveis 
rurals. 

 Implantació de models de qualitat 
d’establiments en el medi rural. 

 Desenvolupament en matèria 
gastronòmica, artesana i cultural. 

 Creació d’àrees recreatives. 
 Potenciació del producte rural balear. 
 Aprofitament turístic, i esportiu de 

determinades zones. 
 Ampliació / millora de la vivència / 

experiència del client en la destinació 

AMENACES 

 No limitar el creixement quantitatiu 
d’establiments en el medi rural. 

 Manca de polítiques coordinades entre 
administracions. 

 Continuar amb  la degradació de l’entorn  
 Deteriorament del patrimoni cultural. 
 Noves construccions en els pobles que 

rompen amb l’arquitectura tradicional. 
 Excessiu desenvolupament urbanístic. 
 Pèrdua d’autenticitat del turisme rural, i 

deteriorament dels elements autòctons. 
 Entrada en el sector de propietaris que 

només primen la rendibilitat econòmica, 
desvirtuant els atractius del sector. 

 Necessitat de mantenir uns nivells de 
valor afegit molt elevats. 

 Emergència d’altres destins. 
 Descoordinació entre les distintes illes. 

Desconeixement d’un producte en 
conjunt, cada illa actua per separat. 

 Afluència massiva de turistes a àrees 
naturals fràgils. 

 Millora dels serveis de transport a llargues 
distàncies.  

 Abandonament de les explotacions 
agràries i ramaderes en favor del turisme. 



 ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING DEL TURISME RURAL A LES ILLES BALEARS        CAPÍTOL VII 

 

 
   - 317 - 

 
 

 

A més a més, es poden establir una sèrie de particularitats pròpies de cada illa: 

 Mallorca: 

o Fortaleses:  

 La demanda turística és un poc menys estacional que a la 

resta de les Balears. 

 Facilitat d’accessos per via aèria. 

o Febleses:  

 Oferta que ja comença a ser sobredimensionada. 

 Massificació d’algunes zones que comporta la saturació dels 

recursos turístics disponibles a l’estiu, sobretot a les zones 

costaneres. 

 Menorca: 

o Fortaleses: 

 Amor al país: la seva illa. 

 Àmplia varietat de recursos turístics paisatge / naturalesa, 

jaciments prehistòrics, pobles d’interior, platges,... 

 Entorn preservat en gran part de l’illa. Menorca reserva de la 

biosfera. 

 Mida ideal de l’illa per al turista d’1 setmana. 

 Oferta de turisme rural no sobredimensionada. 

 Festes amb gran renom (Festes de Sant Joan i de Maó), i 

existència d’una oferta gastronòmica de molt de 

reconeixement. 

 Imatge d’illa molt tranquil·la i sense massificació, tradició 

(casetes blanques, pobles de pescadors,...). Destinació 

percebuda com una destinació tradicional (poc exòtic) 

o Febleses: 

 La qualitat dels establiments, tot i que és bona, no arriba a la 

de les altres illes de l’arxipèlag. 

 Pocs moviments associatius a favor del turisme rural. 

Inexistència d’una associació específica a nivell insular. 

 Problemes greus en connexions aèries i marítimes. 

 Pel mercat alemany, imatge confusa i distorsionada per 

tercers (mitjans de comunicació, líders d’opinió, etc.). 
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 Gran part de l’oferta complementària tanca durant els mesos 

hivernals. 

o Oportunitats: 

 Potencial de desenvolupament de nous productes turístics. 

o Amenaces: 

 Degradació del medi ambient 

 

 Eivissa: 

o Fortaleses 

 Oferta no sobredimensionada. 

 Cultura i forma de vida eivissenca. 

 Cas antic, ‘Eivissa patrimoni de la humanitat’. Disponibilitat  

de recursos adequats per al turisme cultural a la resta de l’illa: 

festes, mercats i mercadillos, arquitectura eivissenca, etc. 

 Abundant oferta complementària sobre tot per a l’oci nocturn: 

comerços, bars, discoteques, restaurants,... 

 Mida ideal de l’illa per al turista d’1 setmana. 

 Existència d’importants esdeveniments orientats al segment 

jove en temprada alta (concerts, festes). 

 Imatge multicultural, de llibertat i oci, i a la vegada imatge 

d’status - sofisticació (qualitat). 

 Major aprofitament del turista actual a través del cross-

selling177. 

o Febleses 

 Destrucció paisatgística. 

 Pèrdua de personalitat cultural i de memòria col·lectiva. 

 Males infrastructures viàries. Problemes de congestió i de 

seguretat vial. 

 Desequilibri qualitatiu dels establiments: la qualitat dels hotels 

rurals tot i que és bona, es veu superada per la dels 

agroturismes (els quals teòricament són de nivell inferior). 

 Pocs moviments associatius a favor del turisme rural. 

                                                
177 El cross-selling és l’estratègia de vendre altres productes a un client que ha comprat (ho ha 
manifestat ja la seva intenció de compra) un producte del venedor. Aquesta tècnica es dissenya per a 
augmentar la confiança en l’empresa i per a disminuir la probabilitat de que el  client canviï a un 
competidor. El cross-selling es refereix a la pràctica de vendre, la mateixa empresa, altres productes al 
mateix temps que el producte principal comprat pel client. Aquests productes addicionals són moltes de 
vegades, components complementaris del producte principal. 
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 Mala senyalització dels establiments en el medi rural. 

 Falta d’allotjaments específics de turisme d’interior. 

 Pocs moviments associatius a favor del turisme rural. 

Inexistència d’una associació específica a nivell insular. 

 Problemes de compatibilitat i efectes col·laterals no desitjats: 

renou, seguretat, brutícia, etc. 

 Dificultat de l’accés a la destinació en general. Poques 

connexions aèries sobretot en temporada mitja i baixa. 

 La imatge general com a destinació per a joves discotequers 

afecta negativament a altres productes com és el turisme 

rural.  

 

 Formentera: 

o Fortaleses: 

 Bona imatge com a destinació turística, malgrat que el grau 

de coneixement sigui relativament baix 

o Febleses: 

 Encara no hi hagi cap establiment de turisme en el medi rural 

que compti amb autorització d’obertura. 
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VIII. RESULTATS GENERALS 

 

1. CONCLUSIONS FINALS 

En aquesta darrera part s’ofereix una visió global de les principals conclusions 

aportades a cadascun dels capítols, a fi d’obtenir un balanç final dels diferents 

aspectes considerats, i a pesar de que moltes de les reflexions ja han estat citades 

al llarg d’aquest estudi. 

Potser sigui encara massa prest per a poder treure conclusions definitives del 

que significarà en un futur el turisme rural. És innegable que, malgrat la bona 

imatge de que disposa, el turisme rural és poc significatiu en les macromagnituds 

del turisme espanyol. No obstant això, és de destacar l’important paper que juga 

dintre de les petites col·lectivitats rurals, que li confereix un valor social elevat. Des 

d'un medi rural sumit en una crisi a la qual no es veu una sortida clara, el turisme 

rural es presenta com una alternativa, com una oportunitat.  

Els resultats obtinguts al llarg de la investigació duen a destacar les següents 

conclusions: 

 El turisme rural comença a desenvolupar-se a les Illes Balears l’any 

1992 amb un creixement continuat i d’alta qualitat. Amb aquests 

establiments d’hotel rural, d’agroturisme i de turisme d’interior es volen 

oferir noves possibilitats d’activitat econòmica en el medi rural associades, en 

ocasions, a explotacions agràries, i s’obri, alhora, l’espai interior de les Illes a 

un turisme de qualitat. 

 L’oferta d’allotjament en el medi rural, a les Illes Balears, està 

formada majoritàriament per agroturismes (68,5%). I Mallorca és 

l’illa de l’arxipèlag balear on més s’ha desenvolupat el turisme rural 

(86% de l’oferta d’establiments). El seu desenvolupament a Menorca i 

Eivissa és menor, però les perspectives per ambdues illes són positives.  

 El negoci del turisme rural neix com una estratègia de diversificació i 

complement dels ingressos agrícoles tradicionals amb la utilització de 

recursos ociosos, tant humans com materials, ja que s'ofereix el que es té i 

es coneix respectant la naturalesa i la cultura local. Tot i que, a les Balears, 

el que començà com un complement ha esdevingut en l’activitat 

principal. 

 Per al desenvolupament del turisme en el medi rural es necessiten 

inversions considerablement grosses en infrastructura i 

instal·lacions. Però més enllà de les diferents realitats en cadascuna de les 

comunitats autònomes, per a oferir turisme rural, el més important no és la 

inversió en infrastructura sinó en el desenvolupament del negoci, amb 
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especial insistència en la capacitació, comercialització i el màrqueting del 

producte.  

 El desenvolupament del turisme rural és important perquè possibilita 

nous ingressos però també ho és per: afavorir l’arrelament rural, 

revaloritzar el treball rural, permetre altres usos del sòl i contribuir a 

la conservació de les finques i del medi natural, entre d’altres. 

 El turisme rural, com a instrument del desenvolupament territorial 

rural, té com a resultat el sorgiment de micro i petites empreses, el 

que provoca la creació de noves ocupacions i la millora de la distribució dels 

ingressos. A diferència de les infrastructures turístiques tradicionals que 

requereixen molt més grans inversions, el turisme rural ha possibilitat el 

sorgiment d’un teixit empresarial basat en petites iniciatives locals. La 

creació d’un teixit autòcton i endogen (complementari en molts casos de les 

grans infrastructures turístiques), compensa en situacions de crisi, en certa 

manera, els impactes que sobre l’ocupació i l’activitat econòmica es donarien 

si una zona depengués únicament d’un macroprojecte turístic. 

 No obstant l’anterior, la tendència és cap al desenvolupament hoteler 

en el medi rural. Malgrat que, s'entén que la prioritat radica en l'alternativa 

de diversificació d'activitats turístiques amb la utilització dels recursos 

agrícoles i naturals existents. Prova d’aquesta tendència és que mirant la 

propietat dels establiments, un percentatge significatiu d’ells és d’empresaris 

hotelers.  

 És destacable el paper que el turisme rural ha jugat sobre la 

recuperació del patrimoni rural, especialment en la recuperació 

d'immobles d'indubtable interès que d'altra manera s'haguessin 

perdut irremissiblement. També ha generat una simpatia cap al patrimoni 

rural i, d'alguna manera, ha operat com un factor que ha afavorit la seva 

recuperació i conservació. 

 Per tractar-se en la seva gran majoria de  petits i mitjans negocis 

(independentment de la quantitat d'hectàrees / quarterades o de la grandària 

de la infrastructura), els ingressos són petits amidats en termes 

d’hoteleria tradicional, però comparats amb els ingressos 

agropecuaris, tenen una significativa importància. 

 El desenvolupament i creixement del producte turisme rural no és una 

amenaça per al sector hoteler tradicional. Per contra ha de veure's com 

una ampliació de l'oferta turística que, lluny de competir per 

l'allotjament, pot fer més atractiu una destinació ja que li proporciona 

valor afegit. 

 El negoci es sustenta per qualitat i no per preu. Per la petita escala de 

la majoria dels establiments dedicats al turisme rural, s’ha d’apuntar a 
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segments de mercat d'alt poder adquisitiu que ho valorin com exclusiu i fins i 

tot únic. El seu creixement no està directament relacionat amb la quantitat 

de gent sinó amb un segment de turistes de nivell econòmic mig – alt que 

paguen per gaudir d'alguna cosa que consideren única o diferent.   

 Les Illes Balears poden presentar,  amb les seves característiques, un 

producte diferenciat i molt competitiu per als turistes que avui 

cerquen noves experiències basades en contacte amb la naturalesa i 

la cultura local.   

 Al començament, l’interès de les administracions es va focalitzar en 

els pagesos, ja que el turisme podia ser un bon complement de renda per 

mantenir la viabilitat de les explotacions agràries i una font de generació 

d’ocupació. A mesura que les motivacions del client i l’oferta de turisme rural 

s’ha fet més diversa, aquest horitzó del turisme rural s’ha anat ampliant a 

altres actors no agricultors. Les poques ajudes donades, per a la 

implementació del turisme en el medi rural,  foren focalitzades per la 

Conselleria d’Agricultura.  

 La planificació del turisme rural per part de l’administració balear 

presenta mancances, i podria millorar-se sensiblement a fi de 

garantir de manera efectiva el desenvolupament turístic des del punt 

de vista territorial, paisatgístic, ambiental, econòmic i socio-cultural.  

 S’ha detectat que falta coordinació entre les administracions de les 

diferents autonomies, fet que, tal i com afirmen GALLARDO CASTILLO 

(1997), i BAYÓN MARINÉ (1999), impossibilita una coordinada 

comercialització nacional i internacional. Un exemple d’això és l’àmplia 

varietat de denominacions i tipologies d’establiments de turisme rural 

presents a nivell estatal (fins a 53): existeixen distintes denominacions per a 

productes similars i, fins i tot, denominacions similars per a productes 

distints. 

 A les Illes Balears es troba una absència de regulació administrativa 

d’un sistema de classificació dels diferents establiments de turisme 

rural per nivells de qualitat –com hi ha en altres comunitats autònomes – 

que pogués ser emprat pels usuaris / clients com eina de selecció i que per 

altra banda incités als propietaris a una millora constant. 

 El turisme rural, i sobre tot l’agroturisme, afavoreix el contacte dels 

ciutadans amb la gent del camp i esdevé una bona manera de conèixer 

realment els costums, i les formes de vida diferents, d’una zona o 

regió. 

 En el turisme rural es destaquen la cordialitat i amabilitat amb les què 

cada família rural atén al visitant: es privilegia la relació amb els clients, que 

són tractats com a convidats o hostes. L'atenció personalitzada del 
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propietari o la seva família és fonamental per a satisfer les 

expectatives del client. Aquesta atenció, en contats casos, pot ser 

reemplaçada per personal capacitat per a atendre al turista, i compromès 

amb la vida rural en l'establiment. 

 El sector turístic és un clar exemple d’organitzacions empresarials adaptades 

constantment a les necessitats del client, i la qualitat és un element essencial 

per a incrementar l’eficiència del servei que es presta i per a la satisfacció del 

client. S’ha observat que els pocs establiments de turisme rural que 

disposen d’algun sistema de gestió de la qualitat (SGC) s’han orientat 

cap a la Q del Institut de qualitat turística (IQT), model balear de 

qualitat turística basat en la Q de l’Instituto de Calidad Turística Española 

(ICTE) d’abast nacional, que pretén ser una eina que permeti al sector fer 

una passa cap a la qualitat com a sistema de gestió per a afrontar els reptes 

del turisme del futur. La Q de l’IQT va dirigida a les petites i mitjanes 

empreses que tenen dificultats per a obtenir certificacions més complexes, 

per a que puguin accedir a aquest distintiu com a primera passa dins del 

camí de l’acreditació de qualitat. 

 La protecció del medi ambient i la consecució d’un model de 

desenvolupament sostenible són per al turisme rural reptes de pura 

supervivència, doncs la qualitat ambiental de la destinació turística 

en general, i de l’establiment rural en particular, és decisiva a l’hora 

d’escollir aquest producte vacacional. 

 Una de les principals preocupacions que tenen els turistes rurals que 

visiten les Illes Balears és el medi ambient, i els empresaris / gestors 

d’establiments de turisme rural no estan plenament conscienciejats 

vists els resultats de l’estudi. S’ha constatat que s’apliquen pocs sistemes de 

gestió mediambiental (SGM).  

 Un tema que crida l'atenció a l'analitzar la realitat actual del turisme 

rural a Espanya és percebre com, en l'actualitat, el model que 

existeix és molt difús. Però potser que el que més sorprengui, pel que fa a 

la tipologia d'allotjaments, sigui l'existència, sota un mateix paraigües, de la 

disparitat d'establiments amb nivells de qualitat, serveis i productes 

difícilment comparables, però tots definits com establiments de turisme rural. 

Es pot trobar a l'oferta de TR espanyola, juntament amb preciosos edificis 

històrics magníficament restaurats i decorats, apartaments en edificis de 

blocs o campaments de turisme. De la casa tradicional que conserva tot el 

seu sabor i en la qual el tracte familiar i la convivència amb el propietari són 

uns elements bàsics de l'atractiu, a aquelles en les quals es recullen les claus 

en un local veí i es resideix en un edifici sense la més mínima decoració.  
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 Aquesta falta de model té un clar reflex en una absoluta dispersió en 

la normativa que regula el sector. El sistema polític - administratiu 

espanyol, en el qual cada regió té plenes competències normatives en 

matèria de turisme178, que ha conduït a la situació de trobar-se amb infinitat 

de tipus d'allotjaments rurals. Aquests tipus són independents en cada zona, 

fins i tot el nom, el que dificulta sobremanera el poder fer arribar al públic 

una idea concreta del que s’ofereix. És més, cada comunitat autònoma ha 

creat vàries figures legals, cadascuna d'elles amb el seu corresponent nom i 

identificatiu, fragmentant encara més l'oferta. A Espanya existeixen més de 

50 denominacions que defineixen els establiments de turisme en el medi 

rural, cosa que és, sens dubte, un plantejament absolutament exagerat. 

 L'escassa rendibilitat de les explotacions –en relació a xifres del 

turisme tradicional- és un problema que compromet el 

desenvolupament futur del sector: en part deguda a les reduïdes 

dimensions de les mateixes, i en part per una deficient gestió empresarial. 

Cal considerar no obstant això en aquest punt dos aspectes. El primer és que 

la idea original era la de servir de complement de renda i no d'activitat 

principal, situació sensiblement transformada, buscant els promotors 

d'establiments cada vegada més l'obtenció de les seves rendes principals de 

l'activitat turística. I d'altra banda les limitacions de places que estableixen 

les diferents normatives.  

 Un altre aspecte negatiu és la inadequada qualificació professional 

dels promotors / gestors de turisme rural, en general procedent de 

sectors que poc o gens tenen a veure amb el turisme.  

 Els establiments de les Illes Balears disposen, majoritàriament, 

d’entre 6 i 10 unitats d’allotjament, i entre 12 i 20 places. Els 

establiments disposen per terme mig amb uns 8 treballadors per 

establiment, dels quals, dos solen ser de la família. La majoria d’ells 

duen menys de 10 anys en funcionament, i romanen una mitjana de 

9,6 mesos oberts a l’any. Les habitacions dobles (amb bany) són els 

allotjaments més nombrosos, seguit de les habitacions amb sala. 

 En els resultats de l’anàlisi de grups realitzada s’aprecia que 

existeixen tres grups d’allotjaments definits segons els atributs 

generals dels mateixos (que no coincideixen amb les 3 tipologies 

oficials d’hotel rural, agroturisme i turisme d’interior): els anomenats 

establiments rurals grans, amb una mida excessivament gran per a ser 

allotjaments rurals, amb funcionament similar del tipus hotel convencional de 

luxe,; els que es poden anomenar establiments mitjancers, amb una 

dimensió mitjana (que hauria de ser la màxima permesa en opinió pròpia); i 

                                                
178 Art. 148.1.18 de la Constitució, sense perjudici del que s’ha exposat a l’art. 149.1.13 de la mateixa. 
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finalment, els qualificats com petits allotjaments rurals, establiments petits, 

en molts de casos familiars, que serien els que més s’acosten a la idea 

tradicional de turisme rural. 

 Centrant-se únicament en el equipament que posseeixen els 

establiments de turisme rural, es poden establir, quatre grups 

(clusters) d’establiments, que disposen d’una distribució bastant 

homogènia en quan al nombre d’establiments: el grup 1 - allotjaments amb 

equipament complet; el grup 2 - establiments rurals amb equipament 

addicional; el grup 3 -  establiments amb equipament mitja o estàndard – és 

el grup més nombrós -; i el  grup 4, que són els menys nombrosos, i que 

reben el nom d’allotjaments mancats d’equipament.  No obstant això, i per a 

finalitzar, segons s’ha pogut comprovar, es pot afirmar que, en general, els 

establiments es troben ben equipats. 

 Els hotels rurals d’Eivissa no assoleixen la categoria dels seus 

agroturismes fet que fa que el preu sigui inferior al dels 

agroturismes-, mentre que a Mallorca els hotels rurals destaquen, 

per damunt dels agroturismes i els turismes d’interior, per la seva 

categoria, i a més a més, perquè ofereixen alts nivells de confort i 

distinció. A Menorca, els tres tipus d’establiments són els més 

senzills de les tres Illes, tot i que la seva qualitat (categoria) no es 

dolenta. 

 L’instrument preu rep una importància moderada per part dels 

propietaris dels establiments de turisme rural, els quals dediquen pocs 

esforços i temps en la gestió dels preus. El preu el fixen en funció del que fa 

la competència i dels costos, i només 2/3 dels propietaris realitzen algun 

tipus d’estratègia de discriminació de preus. Tot i que, el preu pot ser 

considerat amb freqüència com una autèntica obsessió per part dels 

responsables de màrqueting en les empreses turístiques (SERRA, 2002) 

 Els agroturismes d’Eivissa són els més cars, seguits dels de Mallorca, 

i els més barats són els de Menorca. Fet que té una explicació senzilla, el 

nivell de qualitat dels establiments (així com el nombre d’establiments que hi 

ha a Eivissa). Malgrat que a Mallorca les edificacions solen ser de millor 

qualitat constructiva que a Eivissa, el nivell d’equipaments, mobiliari, 

decoració, etc. és un poc superior a aquesta darrera illa. 

 La comercialització de l’oferta de turisme rural es realitza 

principalment mitjançant contractació directa, ja sigui mitjançant 

internet –el mitjà més important- o clients directes telèfon o fax –que en 

molts de casos han trobat la informació per internet -. Eivissa és l’illa que 

presenta més contractació directa, i la contractació amb agències de viatges 

(ja siguin majoristes / touroperadors o minoristes) és insignificant, tan sols 
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un 10,5%.  Mallorca és l’illa amb menys clients directes de les tres illes i més 

clients que venen a través d’agències de viatges. 

 Amb l’augment de la contractació directa, enlloc d’emprar els canals 

tradicionals mitjançant un paquet  / viatge combinat (o un forfait) 

ofertat per un touroperadors o agència de viatges en origen, s’aconsegueix: 

a) que la destinació no tingui un control limitat sobre el procés de 

comercialització per no dependre de tercers, i b) que no es faci tanta 

despesa en origen i més en destinació, i amb això es contribueixi en 

major mesura a l’objectiu d’incrementar la riquesa local. 

 Els principals mitjans de promoció són els amics (boca a boca / 

orella), seguit de la informació d’internet de la pròpia web de 

l’establiment. 

 El canal de distribució més utilitzat és internet (100% dels 

establiments) seguit dels fullets promocionals, i les guies turístiques. 

 En general, es pot afirmar que les estratègies de comercialització són 

independents del tipus d’establiment (agroturisme, hotel rural o turisme 

d’interior), així com de la seva situació territorial (Mallorca, Menorca o 

Eivissa). 

 En termes generals, a mesura que fa més anys que està obert l’establiment 

sol augmentar el grau de clients repetidors, es a dir, el grau de fidelització 

sol créixer amb l’antiguitat de l’establiment, però no es pot afirmar 

taxativament, perquè no sempre és així, ja que hi influeixen altres factors 

com l’amabilitat dels empleats, l’oferta complementària que ofereixen a 

l’establiment, les vies de connexió,...  

 Destacar que Menorca és l’illa amb més establiments que pertanyen a 

alguna associació turística, mentre que Eivissa és la que compta amb 

menys establiments associats. 

 Quasi dues terceres parts dels propietaris o gestors dels establiment 

de turisme en el medi rural tenen estudis universitaris. Però hi ha 

una gran disparitat en quan a la tipologia de la formació 

universitària. En quan a la formació professional relacionada amb turisme 

només una quarta part dels que tenen estudis universitaris, han cursat la 

diplomatura en turisme (o TEAT), i poc més d’un 10% estudis d’hoteleria o 

formació professional branca d’hoteleria i turisme. 

 Un 60% dels propietaris / gestors dels establiments de turisme rural 

tenien experiència dins del sector turístic abans de començar amb 

l’activitat, i un 40% no en tenien. 

 Les característiques i denominació que caracteritzen als distints 

perfils de propietaris d’establiments de turisme rural de les Illes 
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Balears son, fruit d’una anàlisi cluster realitzada, les que s’exposen a 

continuació, tenint en compte que a l’hora d’anomenar els grups (clusters) 

tenen especial rellevància les variables relacionades amb la formació, com 

són l’experiència en el sector turístic abans de l’obertura de l’establiment i la 

formació acadèmica dels propietaris: grup 1 - empresaris amb experiència 

turística no específica i formació acadèmica superior (no turística); 

grup 2 - inexperts sense formació; grup 3 - restauradors amb 

experiència; grup 4 - hostalers amb experiència i estudis turístics; i 

grup 5 - inexperts amb estudis secundaris. 

 Segons l’opinió dels propietaris / gestors dels allotjaments rurals, la 

majoria dels establiments ofereixen una rendibilitat moderada - 

bona, ja que aquesta ha estat valorada amb una puntuació mitjana de 3,04 

en una escala de valoració d’1 a 5. No obstant això, remarcar que es tracta 

d’una apreciació subjectiva per part dels propietaris, una consideració o 

opinió, i que, quan es tracta de termes econòmics, generalment, es sol donar 

a la baixa. 

 Els canvis d’hàbits i tendències turístiques experimentats, en els 

darrers anys, per les economies turístiques més desenvolupades, 

mostren un important augment de la preferència cap al gaudir d’unes 

vacances allunyades dels destins turístics massificats. Dins d’aquest 

tipus de destins, el turisme en el medi rural s’està configurant com una de les 

principals alternatives. 

 Mentre que la indústria turística rural espanyola es troba majoritàriament 

orientada a servir al mercat nacional, en el cas de les Illes Balears, la 

major part dels clients són d’origen estranger (amb excepció de 

Menorca, on 2/3 del seu turisme rural és espanyol). No obstant això, el 

nombre de turistes espanyols ha registrat un important augment a les Illes 

Balears, així com també ho ha fet el turisme estranger a la resta de 

comunitats autònomes (on es minoritari). 

 L’any 2006 s’estima, pels resultats obtinguts, que visitaren les 

Balears un total de 173.000 turistes rurals, i varen romandre a les 

illes una mitjana de 8,47 dies, amb la qual cosa el nombre total 

d’estades turístiques generades va pujar a 1.466.937. L’opinió 

generalitzada pels propers dos o tres anys és favorable, es suposa 

que anirà en augment o com a mínim es mantindrà el nivell 

l’activitat. 

 El perfil del turista rural tipus es correspon amb el d’una persona de 

mitjana edat –d’entre 30 i 50 anys -, de classe mitja-alta, la majoria 

exerceixen professions liberals, o són alts executius o empresaris / 

propietaris d’empreses, de nacionalitat diferent segons l’illa de 
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referència (a Mallorca alemany, a Menorca espanyol, i a Eivissa espanyol o 

britànic)179, amb alt nivell cultural (estudis universitaris), amb un elevat 

interès pel món rural i una gran estimació per la natura, que gaudeix 

d’unes vacances d’un poc més d’una setmana (8,47 dies), en 

companyia principalment de la seva parella, que ha visitat les Illes 

amb anterioritat (4,41 vegades de mitjana), i que cerca relax, descans, 

tranquil·litat, i escapar de la rutina diària. A més a més, el turista 

rural sol contractar transport i allotjament per separat. 

 Les estades mitjanes ronden els 3 dies en la major part del territori 

espanyol. Només les comunitats insulars superen àmpliament 

aquesta dada, motivada per les condicions particulars de transport i, 

en bona part, per la presència majoritària d'un públic estranger (a 

diferència de la resta d’Espanya que és nacional). 

 L'oferta de turisme rural té en els habitants de les ciutats als seus 

principals clients.  

 El turisme tradicional de sol i platja presenta una acusada 

estacionalitat, a períodes d’alta intensitat en els mesos d’estiu li 

succeeixen períodes de baixa activitat en els mesos menys calorosos. 

Però si bé el turisme en el medi rural presenta una certa 

estacionalitat, aquesta és molt inferior a la del turisme tradicional. 

Respecte a l’estacionalitat, cal destacar dues dades fonamentals. La 

primera és la marcada tendència d'ocupació per Setmana Santa i a 

l’estiu - a pesar de ser un període relativament curt, aconsegueix uns 

alts nivells d'ocupació -. La segona és el ritme setmanal concentrat 

en els caps de setmana i ponts. En general es pot afirmar que el 

turisme rural es molt utilitzat per a viatges curts o segones vacances. 

 Els factors que més valoren els turistes que venen a Balears a passar les 

seves vacances en un establiment de turisme rural són, bàsicament, 

relaxar-se, descansar i recuperar forces; gaudir de la tranquil·litat, 

tenir unes vacances tranquil·les; escapar de la rutina diària, gaudir 

del paisatge i la natura; i gaudir del clima. 

 Els principals factors de motivació genèrica pels què els turistes varen 

decidir emprendre el seu viatge vacacional a Balears i allotjar-se en un 

establiment de turisme rural, resultat d’una anàlisi de components principals 

amb les variables que expressaven els possibles motius, són quatre: el 

primer factor pot anomenar-se descans i relax; el segon factor es pot 

identificar com relacions socials; el tercer factor es pot anomenar 

                                                
179 Mallorca: 15,5% espanyol; 51,7% alemany, 16% britànic i 16% altres.  Menorca: 65,8% espanyol; 
7,9 alemany,  15,8 britànic i 10,5% altres. Eivissa: 31,2% espanyol; 12,2 alemany, 24,4 britànic i 32,2 
altres. 
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activitats recreatives i de lleure;  i el darrer factor, anomenat altres 

aspectes. 

 S’ha realitzat una anàlisi de components principals per a detectar els factors 

principals que sintetitzen o resumeixen els possibles motius o raons 

específiques per a escollir passar les vacances a les Illes Balears en 

un establiment de turisme en el medi rural. Els resultats permeten 

identificar set factors d’atracció que incideixen en el procés d’elecció d’un 

establiment de turisme rural de les Illes Balears, i aquests són: el primer 

factor pot anomenar-se qualitat de l’oferta turística; el segon factor 

activitats d’oci i vida nocturna; el tercer factor està relacionat amb la 

naturalesa; el quart factor pot rebre el nom de varietat de coses per 

veure i activitats per fer (oferta de turisme actiu cultural); el cinquè factor 

s’identifica amb el turisme de sol i platja - aquest és l’atractiu tradicional de 

les illes -; el sisè factor altres motius; i el setè i darrer factor podria 

anomenar-se shopping o facilitats per a realitzar compres.  

 S’han detectat quatre grups amb diferents motivacions per a acudir a 

les Balears a un establiment de turisme rural: el grup 1 es pot 

denominar conscienciejats entusiastes i expressa un grau d’influència de 

tos els factors en la seva elecció superior a la mitjana; el grup 2 està 

format per individus considerats escèptics per manifestar que han tingut 

una influència escassa de la majoria de factors; el grup 3 el conformen 

més de la meitat de la mostra i són els anomenats turistes neutrals, que 

expressen un grau d’influència de tots els factors similar, i que no destaquen 

per influir-los més o menys que a la resta de grups cap atribut; el grup 4 és 

el menys nombrós, i presenta la menor influència en la qualitat de 

l’allotjament que la resta de grup, no obstant això destaca per la realització 

d’activitats esportives, la vida nocturna, tenir amics a les Illes, els preus 

barats de les begudes alcohòliques, la importància del folklore, disponibilitat 

d’activitats per nins, etc, pel que se'ls anomenarà turistes d’ambient  

festiu. Destacar que els 4 grups tenen en comú que s’han dedicat a realitzar 

excursions o visites a pobles, descobrir la gastronomia local, passejar, anar a 

la platja i prendre el sol a la piscina de l’establiment, com activitats 

complementàries més usuals. 

 Amb l’objecte de seleccionar les dimensions subjacents en la 

satisfacció s’ha utilitzat l’anàlisi de components principals  i s’han trobat 7 

factors que majoritàriament ho expliquen: la qualitat del producte 

turístic; la vida i ambient nocturn; la naturalesa;  l’oferta activa d’oci, 

el medi, les activitats culturals; i el sol i platja. Aquests factors són 

bàsicament els mateixos que els obtinguts a l’anàlisi de la influència 

dels factors en l’elecció de passar les vacances en  un establiment de 

turisme rural de les Illes Balears. 
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 Els alemanys són els que menys cerquen prestigi: poder contar a les 

meves amistats que he estat de vacances. 

 Els turistes espanyols presenten unes valoracions molt apropades a 

la mitjana en tots els aspectes. No obstant això alguns aspectes són 

significatius, com els valors alts donats a conèixer coses de la 

destinació (llocs típics, costums, gastronomia,...). 

 Els turistes britànics (del Regne Unit)  són els que més cerquen 

gaudir del clima. Els suïssos són els que més importància donen a 

gaudir del paisatge i la natura. 

 Els austríacs donen menys importància que la resta a divertir-se i 

tenir noves experiències amb els amics, la parella, etc. 

 Els turistes irlandesos són els que destaquen en més aspectes, com 

son: importància de gaudir de la tranquil·litat, tenir unes vacances 

tranquil·les, divertir-se i tenir noves experiències amb els amics, la 

parella, etc., gaudir del paisatge i la natura, prestigi: poder contar a 

les amistats que s’ha estat de vacances a les illes. 

 Òbviament, pels que viatgen en família, estar amb la família és el 

benefici més cercat. 

 Com més joves són els entrevistats, són més importants: la diversió i 

tenir noves experiències (amb amics, la parella...). 

 Poder contar el seu viatge a les seves amistats és més important 

entre els que ens visiten per primera vegada. A mesura que es 

repeteixen les visites perd importància aquest benefici. 

 Les dones són les que donen més importància a estar en contacte 

amb la naturalesa. 

 Els turistes que valoren més escapar de la rutina diària i el relaxar-

se, descansar i recuperar forces són els alts executius i les 

mestresses de casa. 

 Els turistes que han estat allotjats a un establiment de turisme rural 

d’Eivissa són els que més valoren practicar activitats esportives, no 

tenir que preocupar-me de les tasques de la llar, conèixer gent nova i 

poder contar a les meves amistats que hi he estat de vacances 

(prestigi). 

 Les principals fonts d’informació prèvia a la realització del viatge que 

utilitza el turista rural són, en primer lloc Intenet, les experiències 

personals de viatges anteriors i les conversacions amb amics i 

familiars. 
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 Entre els que reserven l’allotjament per separat i ho fan directament 

a l’establiment, majoritàriament per internet, l’experiència pròpia 

dels viatges anteriors té un pes encara més determinant. 

 Els turistes que viatgen tot sols donen més importància a la 

informació de les agències de viatges, programes de TV i ràdio, 

anuncis en premsa i TV, i articles de revistes.  

 Les indicacions de l’agència de viatges i els catàlegs dels tour 

operadors tenen una influència lleugerament superior entre els 

turistes que s’allotgen a hotels rurals. 

 Eivissa destaca en la influència de pràcticament totes les fonts 

d’informació a l’hora de planificar un viatge amb estada a un 

establiment de turisme rural de l’illa, amb excepció d’internet que es 

veu superada per Menorca. 

 Com es podia esperar, entre els visitants més repetitius (aquells que 

han visitat les Illes Balears 4 o més vegades prèviament) el factor més 

important és l’experiència pròpia de viatges anteriors. Les altres 

fonts d’informació tenen menys importància, destacant, en 

particular, l’escassa importància de les agències de viatges, els tour 

operadors, els anuncis promocionals en TV, la premsa escrita, etc. 

 En canvi, entre els que visiten les Illes Balears per primera vegada, 

tenen un pes relativament més important les indicacions de les 

agències de viatge, dels articles, anuncis, guies, etc. 

 De les tres nacionalitats majoritàries, els turistes espanyols i els 

britànics són els que donen major importància a les recomanacions 

de les agències de viatges, i els alemanys mostren taxes un poc 

inferiors. Del total de la mostra, els suïssos junt amb els irlandesos 

són els que més es deixen influir per les indicacions de l’agència de 

viatges. 

 La importància de les conversacions amb amics i familiars és també 

major per a espanyols i turistes britànics, que per a alemanys. 

 La importància dels articles a revistes i diaris es major per als 

espanyols, seguit per la dels britànics, i en darrer lloc la dels 

alemanys. Però en el conjunt total de la mostra, els irlandesos són 

els que destaquen.  

 Internet és especialment rellevant entre els espanyols i els britànics, 

i en els alemanys no ho es tant. Els francesos són els que 

concedeixen més importància, sempre en termes relatius, a internet. 

 La influència dels anuncis (premsa, TV, etc.) és més important per 

als espanyols, que per als britànics i per als alemanys. Però en el 
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conjunt total de la mostra, també en aquest cas els irlandesos 

marquen la diferència.  

 En general, les experiències de viatges anteriors són considerades 

com la font d’informació prèvia al viatge més influent per a totes les 

nacionalitats. No obstant això, els turistes britànics són els que en 

major mesura ho consideren més influent, seguit dels espanyols i 

finalment dels alemanys. 

 La informació d’altres fonts no especificades mostra una valoració 

major per als espanyols; en segon lloc per als alemanys; i en tercer 

lloc (sota la mitjana) per als turistes britànics. 

 Els resultats haurien de conduir a una reflexió col·lectiva sobre l’efectivitat de 

determinades accions promocionals. L’elevat grau de repetitivitat de la 

demanda de les Illes Balears fa recomanable incidir damunt accions 

de fidelització de la clientela. 

 Per altra banda, la importància d’internet com a font d’informació 

més important entre els turistes que venen a un establiment de 

turisme rural de Balears fa considerar aconsellable la intensificació 

d’accions en el camp de l’e-marketing. 

 Els factors motivadors concrets que més condicionen la decisió de 

visitar Balears per part dels turistes rurals són, per aquest ordre: la 

tranquil·litat i calma de la destinació, la qualitat de l’allotjament, el 

paisatge bonic, i la qualitat del servei. 

 Els turistes espanyols són els que més valoren el clima agradable, 

l’amabilitat de la gent, l’ambient (tipus de gent que hi ha a l’illa), la 

facilitat de comunicar-se en el seu idioma i la informació turística 

disponible. 

 Els britànics tendeixen a valorar més que la resta de turistes el clima 

i la destinació no congestionada (sense excés de turisme). 

 Els irlandesos són els que més cerquen bones possibilitats per anar 

de compres, el patrimoni històric i cultural, la vida nocturna atractiva 

i els preus barats de les begudes alcohòliques. 

 Els austríacs són els més interessats en varietat de coses per veure i 

fer, el folklore (costums i tradicions), possibilitat de realitzar o 

gaudir d’activitats culturals. 

 Per als francesos és més important la naturalesa preservada, la 

disponibilitat de facilitats i activitats per als nins, i tenir amics i/o 

familiars que resideixen a les Illes. 
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 Els que viatgen tots sols estan més interessats en: el folklore 

(costums i tradicions); la possibilitat de realitzar activitats 

esportives; l’ambient de l’illa (tipus de gent que hi viu a l’illa) i tenir 

amics i/o familiars a les Illes.  

 Els que viatgen en parella valoren més que els altres, la qualitat del 

servei. 

 El segment de turisme familiar, en canvi, valora molt damunt  de la 

mitjana els factors: higiene i neteja de l’entorn; la disponibilitat de 

facilitats i activitats per als nins, i el nivell de preus. Aquest segment 

valora per davall de la mitjana el factor  vida nocturna atractiva. 

 Els que viatgen en grups d’amics, que solen ser més joves, cerquen 

molt més que la mitjana la diversió nocturna, i les begudes 

alcohòliques a preus barats.   

 A mesura que s’incrementa l’edat dels entrevistats es concedeix 

menys importància a la vida nocturna atractiva. Per contra, es 

concedeix més importància a la naturalesa preservada, i estar en 

contacte amb ella. 

 Els turistes que s’allotgen en agroturismes valoren molt més la 

naturalesa preservada, i el contacte amb la naturalesa. 

 Els turistes que s’allotgen a hotels rurals valoren més el clima 

agradable; la qualitat de l’allotjament i la qualitat del servei, així com 

la higiene i neteja de l’entorn.  

 Els turistes d’allotjaments de turisme d’interior valoren més la 

varietat de coses per veure i fer, que els de la resta d’establiments. 

No obstant això són els que menys importància donen a la 

naturalesa, al paisatge, al clima, a la tranquil·litat, i a la destinació no 

congestionada. Tot això és lògic atès que s’allotgen es establiments 

situats a pobles dins del nucli urbà, i no valoren l’espai rural igual 

que la resta de turistes en el medi rural. 

 A mesura que s’incrementa el nombre de visites a les Illes, es a dir, 

la repetitivitat, es valora més la higiene i neteja de l’entorn. 

 La satisfacció dels turistes rurals en la seva visita a les illes és molt 

elevada (més d’un 94% es declaren satisfets o molt satisfets pel seu 

viatge).  

 Els turistes que s’allotgen en agroturismes són els que realitzen, per 

terme mig, més activitats d’oci i esbarjo, sobretot les relacionades 

amb el camp i el món rural com són senderisme, passeigs a cavall, 

visites a pobles, observació d’aus, etc. I els que s’allotgen en hotels 
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rurals realitzen activitats més elitistes (i cares) com són golf i 

submarinisme. 

 El golf es practica a Mallorca i a Eivissa, i cap dels turistes de 

Menorca enqüestats ha practicat aquest esport durant les seves 

vacances a un establiment de turisme rural. 

 A Menorca destaquen les activitats nàutiques, senderisme, 

excursions, passejar, etc. activitats que impliquen més contacte amb 

el medi natural. 

 Descobrir la gastronomia local, l’observació d’aus i la realització 

d’activitats culturals són activitats més practicades pels turistes de 

Mallorca. I anar de compres i l’entreteniment nocturn són activitats 

més usuals dels que han passat les seves vacances a Eivissa. 

 Els turistes que venen en parella o amics són els més actius, els que 

realitzen més activitats. 

 En quan a nacionalitats: els irlandesos junt amb els austríacs són els 

que més golf han practicat; en entreteniment nocturn els britànics 

són els qui duen la davantera; el austríacs són els que despunten en 

descobrir la gastronomia local, l’observació d’aus i el senderisme; els 

francesos són els que més activitats aquàtiques han realitzat (tant  

navegació com submarinisme). 

 El turisme rural, com la major part de l’activitat turística té una 

estacionalitat acusada, centra la major part de l’activitat en els 

mesos d’estiu. No obstant això no és tan accentuada com la del 

turisme tradicional. 

 La despesa mitjana total (mitjana en origen + destinació) per 

persona i dia ascendeix a 192,52 euros. Si s’analitza per les 

principals nacionalitats, s’observa que els turistes britànics (Regne 

Unit) són els que més gasten per dia d’estada, amb 204,55 €, seguits 

dels espanyols amb 200,29 € (que són els que menys dies passen a 

les Illes) i dels alemanys amb 167,55 €, per davall de la mitjana i són 

els que tenen l’estada més perllongada a les Balears). 

 Per nacionalitats, els que més pagaren en origen foren els espanyols 

seguits dels britànics i en darrer lloc, amb diferència, els alemanys. I 

per contra, lògicament, els turistes que més gasten a Balears, per dia 

d’estada, són els alemanys seguits dels britànics i, amb darrer lloc 

els espanyols. 

 Els turistes que han realitzat una despesa més baixa, com era 

d’esperar, són els allotjats a agroturismes, i en els hotels rurals són 

els que han gastat més. 
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 En quan a illes, la despesa més baixa es realitza a Menorca; Mallorca 

es troba en la franja intermèdia, i com ja es va indicar, Eivissa se’n 

duu el primer lloc en quan a despesa. 

 Econòmicament la importància del turisme rural és indubtable, doncs sense 

tenir en compte els efectes indirectes, induïts, i dinamitzadors d’altres 

sectors, s’estima, pels restats de l’estudi, que el 2006, el turisme en el 

medi rural, ha generat ingressos, a les Illes Balears, de 210,3 milions 

d’euros, dels quals 151,89 milions corresponen a despeses generades 

directament a les Balears, i 58,41 milions a despeses realitzades en 

el  seu país que acaben revertint a les Illes a través de pagaments 

realitzats per part d’operadors estrangers o proveïdors de serveis de Balears. 

 Les previsions de creixement d’aquest tipus de turisme, segons les 

opinions dels empresaris / gestors d’establiments de turisme rural, 

són molt positives. 

 Malgrat que les xifres del turisme rural poden semblar poc 

significatives si les comparem amb el nombre i la capacitat d’acollida 

dels establiments hotelers, cal assenyalar que ha ofert noves 

expectatives d’activitat econòmica i formes de vida a les àrees rurals 

que s’enfronten amb importants dificultats de desenvolupament. 

 Recalcar que malgrat que el turisme en el medi rural a les Illes 

Balears tingui unes dimensions petites en comparació amb el turisme 

de masses tradicional, pot tenir una importància estratègica 

fonamental com element dinamitzador del medi rural, que 

contribueix a preservar el medi ambient i el paisatge, i a agregar 

valor afegit a l’oferta turística global de les illes, i a més a més, pot, 

fins i tot, actuar com a element desestacionalitzador. 

 

 

2. COMENTARIS I SUGGERIMENTS PER A LA MILLORA DEL 
TURISME RURAL. 

 

Com a resultat secundari, i complementari de la investigació, poden realitzar-se 

una sèrie de comentaris i recomanacions: 

 El turisme rural es va fomentar, en els seus inicis, amb l’objectiu de 

complementar l’economia en el món rural. No obstant això, en la majoria 

dels casos, esdevé la principal font d’ingressos dels propietaris 

d’establiments. 

 Si es vol assegurar la viabilitat del turisme rural a les Balears, es precís 

dedicar un esforç especial en promoció de la imatge rural de Balears per a 
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posicionar les Illes com a destinació d’alta qualitat, la qual cosa implica entre 

d’altres qüestions l’augment de la promoció internacional. Aquestes 

activitats de promoció s’haurien d’estendre a accions directes a l’exterior, en 

especial al mercat britànic i suís, i a l’interior cap a la resta del mercat 

espanyol, basant-nos en el fet de que aquests mercats presenten un 

potencial considerable de creixement. 

 Aquest és un producte turístic relativament nou amb grans avantatges 

competitives que presenta característiques úniques i molt benvolgudes per 

les noves tendències de  consum turístic.  

 Existeix un camp favorable per a  millorar els ingressos dels empresaris els 

quals ja es troben en aquesta activitat, per això, s’ha de treballar en la 

posada en valor turístic de serveis i productes regionals, basada en el que 

saben fer i coneixen. L'especificitat d'acord amb les diferents modalitats  de 

turisme rural permet ampliar les possibilitats de desenvolupament del 

producte i també les estratègies comercials complementàries a nivell 

nacional i regional.   

 La reduïda  dimensió de la major part dels establiments limita els recursos 

disponibles per a promoció i comercialització, i per això és necessari el 

desenvolupament de mesures que fomentin l’associacionisme i que al mateix 

temps puguin confluir en partenariats público-privats de promoció a 

l’exterior. 

 Les grans operacions turístiques en l'espai rural no són actuacions de 

turisme rural, són operacions clàssiques del model tradicional de turisme 

desplaçades a l'espai rural. Són ‘cossos estrangers’ implantats en l'espai 

rural per a ‘urbans’ que cerquen esbarjo i divertiment en el camp, a l'aire 

pur, però no molt lluny d'una autopista, i amb poc interès per a l'activitat, la 

cultura i el paisatge del món rural. Aquest tipus de producte no té gens a 

veure amb un veritable turisme rural i no es pot anomenar així. És un 

aprofitament de la moda del camp, del ‘verd’, per a desplaçar activitats 

turístiques que estan en crisis en altres llocs. D’aquesta manera neix el 

concepte de turista en allotjament rural en front del de turista rural 

(ALBADALEJO, DÍAZ, i MOLERA, 2004), i que ha quedat corroborat amb les 

particularitats trobades que diferencien ambdues tipologies de turistes. 

 Per a un millor desenvolupament del turisme rural s’ha d’assolir una millor 

coordinació entre sector privat i públic. Es suggereix un treball 

interinstitucional i de cooperació entre sector públic i privat.  

 El turisme rural suposa una oportunitat especial per a interconnectar 

nombrosos sectors artesanals autòctons de la indústria agroalimentària, així 

com la d’altres branques, amb productes d’alta qualitat. La cooperació entre 
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aquests sectors hauria de redundar en esforç mutu de la seva competitivitat 

i en un augment del valor afegit de les seves respectives ofertes. 

 S’han detectat clares evidències de la importància que tenen les 

recomanacions d’amics i coneguts en l’elecció de la destinació turística. I 

aquestes recomanacions es veuen influïdes pel tracte rebut i la satisfacció 

del turista, i es per això que totes les mesures que tendeixen a millorar 

l’atenció al client repercuteixen de manera positiva sobre el conjunt del 

sector. 

 Potenciar programes de formació professional i de qualificació de gestors i 

empleats, són accions que servirien per a millorar la inserció dels 

treballadors locals en un sector amb possibilitats que per a mantenir la seva 

competitivitat amb els preus actuals precisa vendre un producte d’altíssima 

qualitat, la qual difícilment es pot donar si no és amb una formació de 

primer nivell i amb un constant reciclatge dels seus treballadors. 

 Un factor que no s’ha d’oblidar, és que el turisme rural presenta, com en la 

major part de les activitats turístiques, una clara estacionalitat en els mesos 

d’estiu, en els quals, es registren els nivells d’ocupació més elevats, mentre 

que a partir dels mesos de novembre i desembre, i fins al mes de març, les 

taxes d’ocupació són bastant baixes, o simplement no hi ha ocupació i els 

establiments romanen tancats. No obstant això, segons molts d’experts, 

seria possible augmentar l’ocupació en períodes de temporada mitja-baixa, 

amb activitats promocionals adequades del medi rural – i més avui en dia 

que el clima és cada cop més temperat, i els hiverns són més curts i suaus.  

 Alguns dels objectius fonamentals de l'engegada del turisme rural han 

aconseguit un notable èxit: el manteniment de la població, la diversificació 

econòmica de particulars i territoris, i la creació d'ocupació. 

 El turisme rural és un suplement de l'activitat agrària que guanya en 

competitivitat quan és la família rural la qui està al capdavant del negoci. 

 La coordinació d'accions de promoció entre regions espanyoles, podria 

enfortir el posicionament del producte en el mercat internacional. Un 

accionar conjunt entre sector públic i privat en les zones per a la promoció, 

difusió i comercialització de les diferents modalitats de turisme rural que es 

poden practicar, permetria una consolidació i desenvolupament sostingut del 

producte. 

 El nivell de preus per terme mitjà mostra que el turisme rural és competitiu i 

que es pot treballar per a millorar els ingressos a partir de  majors índexs 

d'ocupació. 

 El turisme rural és, a Espanya, majoritàriament un turisme nacional. Excepte 

als territoris insulars de Balears i Canàries, destinacions clàssiques de sol i 
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platja per a un públic europeu, i Andalusia; la resta de regions espanyoles 

reben poc turisme  estranger. Aquesta és sens dubte una de les debilitats de 

les altres comunitats autònomes ja que el no haver estat capaços de 

penetrar en els mercats europeus els resta una important potencialitat.  

 Els turistes estrangers són els clients majoritaris a les Illes Balears, per això 

el desafiament és establir estratègies que permetin incrementar la seva 

afluència, a més d’intentar incrementar la captació de turistes nacionals. 

 Els agents de viatges han de conèixer el producte per a poder 

comercialitzar-lo i oferir-lo als seus clients. Es recomana la realització de 

més fam-trips.  

 El negoci del turisme rural afavoreix la conservació ambiental i, per ende,  la 

protecció d’animals i d’altres espècies autòctones. 

 Aquest estudi ha permès remarcar la necessitat de coordinar accions entre el 

sector privat i el públic. Aquest últim hauria de realitzar grans esforços en 

els aspectes vinculats amb les tendències del mercat i la millora de la 

rendibilitat del negoci en general, promovent el turisme rural amb polítiques 

actives i de suport a la comercialització i en menor mesura en aspectes 

vinculats amb l’increment del valor turístic i regulació de l'activitat. Des del 

sector privat s’hauria d’aprofundir la relació entre agent de viatges i 

productor agrari i afavorir l'associacionisme com una estratègia per a 

incrementar l'escala del negoci i sustentar-lo en el temps, sense perdre els 

seus avantatges comparatius.  

 Per la importància del turisme rural des del punt de vista del 

desenvolupament regional i de la preservació del patrimoni cultural, el 

sector públic hauria de tenir un fort accionar en promoure'l amb polítiques 

actives.   

 Només una política d’ordenació territorial coherent –amb els postulats que 

defineixen i donen contingut a la noció de ‘lo rural’ (la pagesia)- poden fer 

sustentable el desenvolupament del turisme rural. 

 Es considera que la principal funció del sector públic no està en la regulació 

de l'activitat sinó en contribuir amb el millor desenvolupament del negoci a 

partir d'accions de promoció, capacitació, enfortiment institucional, 

comercialització i estudis de mercats i tendències.   

 En el turisme rural es privilegia la relació amb el client. Es suggereix no 

incorporar classificació hotelera en el turisme rural, les regles de la casa, són 

les normes de règim interior, normes de qualitat mínimes i adaptades a la 

clientela i no de cadenes hoteleres. En el turisme rural no hi ha d’haver 

clients han de ser convidats o hostes. 
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 En la majoria de les comunitats autònomes en les quals el turisme rural té 

un important desenvolupament existeixen associacions de turisme rural. El 

turisme rural compta amb majors possibilitats d'èxit quan els seus 

integrants conformen associacions que els representin,  agrupin i defensin.   

 En el turisme rural es troba una implicació desigual de les administracions 

locals. Depenent de la voluntat política del consistori, el turisme rural es 

considerarà com una estratègia de desenvolupament i es prendran o no 

mesures de foment que poden implicar diversos sectors econòmics dels 

municipis. 

 S’ha de destacar la importància del turisme rural com a creador d'ocupació, 

promotor de l'arrelament rural i com a instrument per a la conservació del 

patrimoni cultural i ambiental. 

 Per ser la gastronomia un dels serveis més ben valorats pel client i 

representar un producte molt fort (en l'oferta de turisme rural); es 

recomana, per a la gastronomia local, que sigui considerada com un 

patrimoni cultural. 

 Les rutes alimentàries són una forma d'integració cultural, productiva i social 

que ens permetran assolir una comunitat més unida i identificada amb el 

nostre passat comú que pretenem compartir. 

 El turisme rural requereix de la participació d'emprenedors, finançament i 

recursos humans qualificats, junt a un bon màrqueting. La seva acció 

determina un corrent de negocis promotors de mobilitat laboral i captura 

rendes urbanes, sobre una cadena de valor que afavoreix les matèries 

primeres i la qualitat de vida dels habitants rurals. De tota manera,  caldria 

dir que una cosa és tenir una idea, una altra és portar-la a la pràctica, i una 

altra molt més difícil és gestionar-la perquè es mantingui amb una 

rendibilitat acceptable. 

 El veritable turisme rural és un turisme respectuós amb el patrimoni natural 

i històric així com amb les cultures i societats rurals però oferint diverses 

possibilitats d'allotjaments i entreteniments de qualitat ‘in situ’. Per això ha 

de ser un turisme difús en l'espai i en el temps per a no provocar cap 

desequilibri en les societats rurals locals: un turisme ‘light’ perquè es pugui 

‘digerir’ amb facilitat. I, l'única manera d'arribar a aquests objectius és que 

les realitzacions i productes del turisme rural siguin obres de les pròpies 

poblacions locals que han de participar tant en l'engegada dels projectes 

com en la gestió d'aquests amb totes les ajudes i coordinacions que siguin 

necessàries. Però, és clar que, perquè això pugui ser, han de quedar encara 

‘poblacions locals’. 
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 El turisme a l’espai rural, que, com ja s’ha dit, és una il·lustració del 

desequilibri camp-ciutat, no pot ser un ‘turisme de colonització’ sinó, pel 

contrari, un ‘turisme de comunicació’. 

 A mig i llarg termini el turisme ha de ser sostenible o, senzillament, no 

existirà el turisme. Si destrossem l’entorn, no vindrà ningú a Balears. 

 Els sistemes de gestió de la qualitat (SGC) són eines de gestió que 

garanteixen la qualitat, prevenen els riscs, optimitzen el recursos, 

disminueixen els costos,... No obstant això, s’ha constatat que molts pocs 

establiments de turisme rural de les Illes Balears disposen de SGC.  

 Poc èxit han tingut les certificacions Q de l’ICTE, que està en clar retrocés al 

tractar-se d’un model de qualitat que assegura uns mínims però que no 

incorpora les noves tendències de gestió en les que es basen les normes ISO 

i el model EFQM. 

 Les empreses turístiques en general, i les de turisme rural en particular, han 

d’apostar per la implantació de sistemes de gestió de la qualitat (SGC) i 

sistemes de gestió mediambiental (SGM). Els SGC i SGM més habituals con 

són la ISO 9001 i la ISO 14001 (o en un nivell superior l’EMAS II), que ja 

han estat actualitzades amb noves versions, i estan implantades en molt 

poques organitzacions de les Illes, i en cap establiment dels estudiats.  

 L’aplicació d’aquests sistemes permetria als negocis de turisme rural 

desenvolupar productes menys nocius amb el medi ambient i millorar la 

gestió dels seus recursos, reduint el consum d’energia, aigua i matèries 

primeres, aprofitant i minimitzant els seus residus i reduint els costos 

d’embalatges, emmagatzenament i transport.  

 Si la cultura de la qualitat està poc implantada dins l’empresa turística 

balear, molt menys ho estan els models de gestió que aposten cap a la 

millora contínua en el seu camí cap a l’excel·lència.  

 Preocupant és el fet que des dels diferents organismes, no s'estigui 

intervenint amb la diligència i premura que la situació mereix. 

 S’ha de treballar en un nou model de desenvolupament del turisme rural 

que, un cop superada ja la que podríem considerar com a fase de 

llançament del sector, redefineixi una estratègia a mig i llarg termini.  

a) La primera reflexió ve d'un problema complex, com és el propi 

replantejament de la realitat del medi rural. En aquest debat s'esbossa la 

diferenciació real del medi rural enfront del medi urbà, no tant com la 

seva relació amb un determinat sector productiu, com la seva 

vertebració a partir d'un model cultural diferent. La vertebració del 

nostre producte ha de fer-se no com fins a ara a partir d'una modalitat 
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d’allotjament, que no deixa de ser un procediment administratiu de 

regularització de l'oferta, sinó des d'una òptica més àmplia. 

b) El segon procés de transformació del model està basat en una assumpció 

per part del sector privat de la seva pròpia realitat empresarial. És 

innegable que sense el suport públic el turisme rural espanyol no hagués 

assolit la realitat que és avui. Però no és menys cert que l'excessiva 

intervenció pública impedeix el normal ajustament del sector. 

L'estratègia bàsica plantejada per al sector del turisme rural s'ha de 

definir pels següents aspectes:  

 Desenvolupament associatiu i interlocució social. 

 Plantejament d'eines de promoció i comercialització conjuntes. 

 Creació d'una marca nacional. 

 Millora de la qualificació tècnica dels propietaris / gestors de turisme 

rural, així com dels nivells de qualitat. 

 Es poden destacar dues iniciatives observades: d'una banda l'engegada per 

part de l'administració central del Pla de qualitat turística en la faceta 

concernent al turisme rural: aquesta iniciativa consisteix en la implantació 

d'un sistema de certificació de qualitat homogeni per a tot el territori 

nacional, amb el qual es pretén distingir als establiments que satisfacin un 

determinat nivell; i per altra banda la consolidació de l'Associació nacional 

de turisme rural (ASETUR), que ja agrupa en l'actualitat aproximadament 

quasi es dues terceres parts del total de l'oferta. 

 Es considera que existeixen en l'actualitat alguns problemes que 

comprometen el desenvolupament futur del sector:  

 Una desmesurada dispersió de normes, denominacions i tipologies del 

producte.  

 Una excessiva intervenció pública, moltes de vegades des d'una 

perspectiva excessivament local que perd de vista les necessitats 

globals del sector. 

 Per contra, la falta d'una adequada regulació fiscal i laboral del 

sector, que troba aquí un dels seus problemes més apressants. Per 

sorprenent que sembli, a un sector amb un important protagonisme 

públic i fortament incentivat, no s'ha establert encara una regulació 

en matèries tan sensibles com la tributació o la regulació laboral, 

aplicant models generals de la indústria turística que, en general, no 

responen a la realitat sectorial. 

 Les dificultats de promoció i comercialització, fonamentalment a 

causa de l'atomització i dispersió de les infrastructures.  
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 A aquests problemes que podem considerar clàssics, s'han sumat 

recentment altres factors a destacar:  

 L’acabament de l'efecte novetat que va produir un impacte important 

tant a nivell de promoció gratuïta, com a l'interès del públic per allò 

que és nou.  

 El ràpid creixement i uns resultats inicials relativament bons, han 

pogut afavorir un creixement un poc descontrolat de l'oferta que ara 

és necessari reconduir. 

 L'aparició d'una cada vegada major oferta il·legal.  

Aquesta problemàtica es veu reforçada per la permanent simplificació del 

fet de referir-nos exclusivament al problema allotjatiu quan es parla de 

turisme rural.  

 

3. ABAST I LÍMITACIONS DE L’ESTUDI 

Per a una millor valoració final del treball és precís tenir en consideració 

aquelles restriccions que afecten al seu plantejament i al seu desenvolupament, 

limitant per tant la bondat dels seus resultats i conclusions. 

Una primera limitació sorgeix de la pròpia formulació de la investigació. Amb el 

plantejament adoptat es vol realitzar una anàlisi general de l’oferta i demanda de 

turisme en el medi rural a l’àmbit territorial de les Balears. L’abast és molt ambiciós 

i potser hauria pogut ser una anàlisi més concreta basada o en l’oferta o en la 

demanda, o en , una anàlisi conjunta d’ambdues però centrada només a l’illa de 

Mallorca. 

Una altra limitació és la manca de disposició de col·laborar d’alguns del 

enquestats, i això ha ocasionat el no tenir la suficient informació. A més a més, s’ha 

de tenir en compte la manca de finançament o ajudes, perquè l’abast de la 

investigació podria haver estat molt més ampli i l’esforç realitzat per l’investigador 

s’hauria estat més suportable.  

Des de l’acabament dels qüestionaris a l’actualitat s’han produït canvis 

significatius en la quantitat d’allotjaments i en el nombre de places. Seria 

interessant actualitzar les dades obtingudes per a dur a terme un seguiment de 

l’oferta i demanda actual, i així poder aprofundir en la seva evolució. 

Pretendre modelitzar qualsevol realitat en tota la seva dimensió i complexitat és 

impossible. S’ha realitzat un estudi transversal, la qual cosa implica una 

aproximació incompleta a un problema que precisa d’una perspectiva dinàmica per 
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a poder jutjar de manera òptima l’eficàcia de la investigació. L’aproximació al 

problema formulat en el present treball és, necessàriament, parcial. 

És també precís assenyalar la possibilitat d’aplicar altres tècniques estadístiques 

com puguin ser l’anàlisi mitjançant equacions estructurals, regressions múltiples o 

anàlisi de classificació múltiple, per citar-ne algunes. 

 

 

4.  LÍNEES FUTURES D’INVESTIGACIÓ 

Les limitacions apuntades obrin distintes línies de treball que permetran 

progressar en el propòsit de la investigació plantejada més enllà dels resultats 

obtinguts amb la labor desenvolupada fins aquest moments.  

En aquest sentit, una primera via d’avanç consistiria en ampliar el període 

d’observació i augmentar així la perspectiva temporal de l’anàlisi realitzada, i 

obtenir l’evolució del sector. 

En investigacions futures seria recomanable fer un estudi similar a l’actual amb 

empreses d’activitats d’oci, que són un punt important en l’oferta. 
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ANNEXES 

  

ANNEX I 
 

TAULA 1 – Perfil dels propietaris d’ETR a les Illes Balears. 
 

 
ANÁLISIS DE GRUPOS 

(Algoritmo de Howard-Harris) 
 
IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES SELECCIONADAS: 
 
 1. *Exp_tur - ¿Poseía experiencia dentro del sector turístico antes de la apertura  
               del establecimiento?: Sí (1 = Sí; 0 = No) 
 2. *Exp_hot - En caso de poseer experiencia en el sector turístico  
               ¿en qué rama  trabajó?: Hoteleria (1 = Sí; 0 = No) 
 3. *Exp_res - En caso de poseer experiencia en el sector turístico  
               ¿en qué rama  trabajó?: Restauración (1 = Sí; 0 = No) 
 4. *Exp_avv - En caso de poseer experiencia en el sector turístico  
               ¿en qué rama  trabajó?: Agencia de viajes (1 = Sí; 0 = No) 
 5. *Exp_otr - En caso de poseer experiencia en el sector turístico  
               ¿en qué rama  trabajó?: Otros (1 = Sí; 0 = No) 
 6. *Form_TR - ¿Ha recibido algún curso de formación en turismo rural?: Sí (1 = Sí; 0 = No) 
 7. *Est_pri - Indique su grado de formación académica.: Estudios primarios (1 = Sí; 0 = No) 
 8. *Est_sec - Indique su grado de formación académica.: Estudios secundarios (1 = Sí;0 =No) 
 9. *Est_uni - Indique su grado de formación académica.: Estudios universitarios(1=Sí;0= No) 
10. *FP_hote - Indique su grado de formación profesional: Hosteleria (1 = Sí; 0 = No) 
11. *FP_TEAT - Indique su grado de formación profesional: TEAT / Dipl.turismo (1 =Sí;0 = No) 
12. *FP_otr  - Indique su grado de formación profesional: Otros (indicar) (1 = Sí; 0 = No) 
13. *E_26-30 - Indique su intervalo edat: 26 - 30 (1 = Sí; 0 = No) 
14. *E_31-35 - Indique su intervalo edat: 31 - 35 (1 = Sí; 0 = No) 
15. *E_36-40 - Indique su intervalo edat: 36 - 40 (1 = Sí; 0 = No) 
16. *E_41-45 - Indique su intervalo edat: 41 - 45 (1 = Sí; 0 = No) 
17. *E_46-50 - Indique su intervalo edat: 46 - 50 (1 = Sí; 0 = No) 
18. *E_51-55 - Indique su intervalo edat: 51 - 55 (1 = Sí; 0 = No) 
19. *E_56-60 - Indique su intervalo edat: 56 - 60 (1 = Sí; 0 = No) 
20. *E_61-65 - Indique su intervalo edat: 61 - 65 (1 = Sí; 0 = No) 
21. *E_>65   - Indique su intervalo edat: Mayor de 65 (1 = Sí; 0 = No) 
22. *E_H/M   - Sexo: Hombre (1 = Sí; 0 = No) 
 
 
                       PROCESO DE GENERACIÓN DE LOS GRUPOS 
                     
 
DIVISIÓN N° 1    NUMERO DEL GRUPO ANTERIOR DIVIDIDO: 1 
                 VARIABLE CON MAYOR VARIANZA: *Exp_tur 
 
 
Suma de cuadrados del total de la muestra:                 221,21 
Suma de cuadrados intragrupos (de todos los grupos):       190,42 
Suma de cuadrados explicada por la partición en grupos:     13,92% 
 
 
                          TOTAL    
                         MUESTRA        GRUPO  1     GRUPO  2    
                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
              Número:        73             40           33 
      Suma cuadrados:       221,21         116,30        74,12 
                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Variables:                                                          ANOVA / F de Snedecor 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                                        ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 *Exp_tur      Media:       0,55           1,00 +       0,00 -      F(1,71) = 9999,9999 
            Des.Est.:       0,50           0,00         0,00           (p = 0,0000) 
 
 *Exp_hot      Media:       0,37           0,68 +       0,00 -      F(1,71) = 66,6607 
            Des.Est.:       0,48           0,47         0,00           (p = 0,0000) 
 
 *Exp_res      Media:       0,18           0,33 +       0,00 -      F(1,71) = 15,4536 
            Des.Est.:       0,38           0,47         0,00           (p = 0,0002) 
 
 *Exp_avv      Media:       0,11           0,15 +       0,06 -      F(1,71) = 1,4701 
            Des.Est.:       0,31           0,36         0,24           (p = 0,2327) 
 
 *Exp_otr      Media:       0,10           0,18 +       0,00 -      F(1,71) = 6,8082 
            Des.Est.:       0,29           0,38         0,00           (p = 0,0116) 
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 *Form_TR      Media:       0,27           0,33 +       0,21 -      F(1,71) = 1,1447 
            Des.Est.:       0,45           0,47         0,41           (p = 0,2917) 
 
 *Est_pri      Media:       0,07           0,03 -       0,12 +      F(1,71) = 2,6467 
            Des.Est.:       0,25           0,16         0,33           (p = 0,1107) 
 
 *Est_sec      Media:       0,32           0,30 -       0,33 +      F(1,71) = 0,0907 
            Des.Est.:       0,46           0,46         0,47           (p = 0,7658) 
 
 *Est_uni      Media:       0,59           0,63 +       0,55 -      F(1,71) = 0,4627 
            Des.Est.:       0,49           0,48         0,50           (p = 0,5016) 
 
 *FP_hote      Media:       0,07           0,08 +       0,06 -      F(1,71) = 0,0572 
            Des.Est.:       0,25           0,26         0,24           (p = 0,8131) 
 
 *FP_TEAT      Media:       0,14           0,18 +       0,09 -      F(1,71) = 1,0678 
            Des.Est.:       0,34           0,38         0,29           (p = 0,3084) 
 
 *FP_otr       Media:       0,34           0,38 +       0,30 -      F(1,71) = 0,4068 
            Des.Est.:       0,47           0,48         0,46           (p = 0,5286) 
 
 *E_26-30      Media:       0,11           0,13 +       0,09 -      F(1,71) = 0,2101 
            Des.Est.:       0,31           0,33         0,29           (p = 0,6504) 
 
 *E_31-35      Media:       0,19           0,20 +       0,18 -      F(1,71) = 0,0375 
            Des.Est.:       0,39           0,40         0,39           (p = 0,8480) 
 
 *E_36-40      Media:       0,14           0,08 -       0,21 +      F(1,71) = 2,9118 
            Des.Est.:       0,34           0,26         0,41           (p = 0,0946) 
 
 *E_41-45      Media:       0,14           0,20 +       0,06 -      F(1,71) = 3,0132 
            Des.Est.:       0,34           0,40         0,24           (p = 0,0892) 
 
 *E_46-50      Media:       0,12           0,13 +       0,12 -      F(1,71) = 0,0023 
            Des.Est.:       0,33           0,33         0,33           (p = 0,9619) 
 
 *E_51-55      Media:       0,10           0,08 -       0,12 +      F(1,71) = 0,4359 
            Des.Est.:       0,29           0,26         0,33           (p = 0,5143) 
 
 *E_56-60      Media:       0,12           0,10 -       0,15 +      F(1,71) = 0,4344 
            Des.Est.:       0,33           0,30         0,36           (p = 0,5150) 
 
 *E_61-65      Media:       0,05           0,08 +       0,03 -      F(1,71) = 0,6849 
            Des.Est.:       0,23           0,26         0,17           (p = 0,4140) 
 
 *E_>65        Media:       0,03           0,03 -       0,03 +      F(1,71) = 0,0186 
            Des.Est.:       0,16           0,16         0,17           (p = 0,8928) 
 
 *E_H/M        Media:       0,67           0,73 +       0,61 -      F(1,71) = 1,1456 
            Des.Est.:       0,47           0,45         0,49           (p = 0,2915) 
 
 
            + :  Grupo con media más alta 
            - :  Grupo con media más baja 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
DIVISIÓN N° 2    NUMERO DEL GRUPO ANTERIOR DIVIDIDO: 1 
                 VARIABLE CON MAYOR VARIANZA: *Est_uni 
 
 
Suma de cuadrados del total de la muestra:                 221,21 
Suma de cuadrados intragrupos (de todos los grupos):       164,43 
Suma de cuadrados explicada por la partición en grupos:     25,67% 
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                          TOTAL    
                         MUESTRA        GRUPO  1     GRUPO  2     GRUPO  3    
                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
              Número:        73             27           23           23 
      Suma cuadrados:       221,21          68,52        47,13        48,78 
                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Variables:                                                                  ANOVA / F de Snedecor 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                                                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 *Exp_tur      Media:       0,55           1,00 +       0,04 -       0,52        F(2,70) = 59,5205 
            Des.Est.:       0,50           0,00         0,20         0,50           (p = 0,0000) 
 
 *Exp_hot      Media:       0,37           0,78 +       0,00 -       0,26        F(2,70) = 30,4269 
            Des.Est.:       0,48           0,42         0,00         0,44           (p = 0,0000) 
 
 *Exp_res      Media:       0,18           0,30 +       0,00 -       0,22        F(2,70) = 4,1895 
            Des.Est.:       0,38           0,46         0,00         0,41           (p = 0,0191) 
 
 *Exp_avv      Media:       0,11           0,15         0,00 -       0,17 +      F(2,70) = 2,1460 
            Des.Est.:       0,31           0,36         0,00         0,38           (p = 0,1246) 
 
 *Exp_otr      Media:       0,10           0,19 +       0,00 -       0,09        F(2,70) = 2,5425 
            Des.Est.:       0,29           0,39         0,00         0,28           (p = 0,0859) 
 
 *Form_TR      Media:       0,27           0,37 +       0,26         0,17 -      F(2,70) = 1,2097 
            Des.Est.:       0,45           0,48         0,44         0,38           (p = 0,3044) 
 
 *Est_pri      Media:       0,07           0,04         0,17 +       0,00 -      F(2,70) = 3,2006 
            Des.Est.:       0,25           0,19         0,38         0,00           (p = 0,0468) 
 
 *Est_sec      Media:       0,32           0,00 -       0,00         1,00 +      F(2,70) = 9999,9999 
            Des.Est.:       0,46           0,00         0,00         0,00           (p = 0,0000) 
 
 *Est_uni      Media:       0,59           0,93 +       0,78         0,00 -      F(2,70) = 72,2861 
            Des.Est.:       0,49           0,26         0,41         0,00           (p = 0,0000) 
 
 *FP_hote      Media:       0,07           0,07         0,13 +       0,00 -      F(2,70) = 1,5457 
            Des.Est.:       0,25           0,26         0,34         0,00           (p = 0,2204) 
 
 *FP_TEAT      Media:       0,14           0,26 +       0,13         0,00 -      F(2,70) = 3,7554 
            Des.Est.:       0,34           0,44         0,34         0,00           (p = 0,0282) 
 
 *FP_otr       Media:       0,34           0,56 +       0,39         0,04 -      F(2,70) = 8,9144 
            Des.Est.:       0,47           0,50         0,49         0,20           (p = 0,0004) 
 
 *E_26-30      Media:       0,11           0,19 +       0,09         0,04 -      F(2,70) = 1,3609 
            Des.Est.:       0,31           0,39         0,28         0,20           (p = 0,2631) 
 
 *E_31-35      Media:       0,19           0,19         0,30 +       0,09 -      F(2,70) = 1,7723 
            Des.Est.:       0,39           0,39         0,46         0,28           (p = 0,1775) 
 
 *E_36-40      Media:       0,14           0,11         0,22 +       0,09 -      F(2,70) = 0,9341 
            Des.Est.:       0,34           0,31         0,41         0,28           (p = 0,3978) 
 
 *E_41-45      Media:       0,14           0,22 +       0,00 -       0,17        F(2,70) = 2,8941 
            Des.Est.:       0,34           0,42         0,00         0,38           (p = 0,0620) 
 
 *E_46-50      Media:       0,12           0,04 -       0,13         0,22 +      F(2,70) = 1,8972 
            Des.Est.:       0,33           0,19         0,34         0,41           (p = 0,1576) 
 
 *E_51-55      Media:       0,10           0,11 +       0,09 -       0,09        F(2,70) = 0,0550 
            Des.Est.:       0,29           0,31         0,28         0,28           (p = 0,9465) 
 
 *E_56-60      Media:       0,12           0,11 -       0,13 +       0,13        F(2,70) = 0,0282 
            Des.Est.:       0,33           0,31         0,34         0,34           (p = 0,9722) 
 
 *E_61-65      Media:       0,05           0,04         0,00 -       0,13 +      F(2,70) = 2,0497 
            Des.Est.:       0,23           0,19         0,00         0,34           (p = 0,1364) 
 
 *E_>65        Media:       0,03           0,00 -       0,04 +       0,04        F(2,70) = 0,5884 
            Des.Est.:       0,16           0,00         0,20         0,20           (p = 0,5579) 
 
 *E_H/M        Media:       0,67           0,74 +       0,65         0,61 -      F(2,70) = 0,5041 
            Des.Est.:       0,47           0,44         0,48         0,49           (p = 0,6062) 
 
 
            + :  Grupo con media más alta 
            - :  Grupo con media más baja 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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DIVISIÓN N° 3    NUMERO DEL GRUPO ANTERIOR DIVIDIDO: 1 
                 VARIABLE CON MAYOR VARIANZA: *FP_otr  

Suma de cuadrados del total de la muestra:                 221,21 
Suma de cuadrados intragrupos (de todos los grupos):       153,15 
Suma de cuadrados explicada por la partición en grupos:     30,77% 
 
                          TOTAL    
                         MUESTRA        GRUPO  1     GRUPO  2     GRUPO  3     GRUPO  4    
                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
              Número:        73             15           22           23           13 
      Suma cuadrados:       221,21          28,53        42,91        48,78        32,92 
                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Variables:                                                                                    ANOVA / F de Snedecor 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                                                                  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 *Exp_tur      Media:       0,55           1,00 +       0,00 -       0,52         1,00        F(3,69) = 49,4658 
            Des.Est.:       0,50           0,00         0,00         0,50         0,00           (p = 0,0000) 
 
 *Exp_hot      Media:       0,37           0,73         0,00 -       0,26         0,77 +      F(3,69) = 17,4426 
            Des.Est.:       0,48           0,44         0,00         0,44         0,42           (p = 0,0000) 
 
 *Exp_res      Media:       0,18           0,13         0,00 -       0,22         0,46 +      F(3,69) = 4,6838 
            Des.Est.:       0,38           0,34         0,00         0,41         0,50           (p = 0,0053) 
 
 *Exp_avv      Media:       0,11           0,07         0,00 -       0,17         0,23 +      F(3,69) = 2,0308 
            Des.Est.:       0,31           0,25         0,00         0,38         0,42           (p = 0,1220) 
 
 *Exp_otr      Media:       0,10           0,27 +       0,00 -       0,09         0,08        F(3,69) = 2,6158 
            Des.Est.:       0,29           0,44         0,00         0,28         0,27           (p = 0,0608) 
 
 *Form_TR      Media:       0,27           0,33         0,23         0,17 -       0,46 +      F(3,69) = 1,3206 
            Des.Est.:       0,45           0,47         0,42         0,38         0,50           (p = 0,2811) 
 
 *Est_pri      Media:       0,07           0,00 -       0,18 +       0,00         0,08        F(3,69) = 2,5311 
            Des.Est.:       0,25           0,00         0,39         0,00         0,27           (p = 0,0672) 
 
 *Est_sec      Media:       0,32           0,00 -       0,00         1,00 +       0,00        F(3,69) = 9999,9999 
            Des.Est.:       0,46           0,00         0,00         0,00         0,00           (p = 0,0000) 
 
 *Est_uni      Media:       0,59           0,93 +       0,82         0,00 -       0,85        F(3,69) = 45,9069 
            Des.Est.:       0,49           0,25         0,39         0,00         0,36           (p = 0,0000) 
 
 *FP_hote      Media:       0,07           0,00 -       0,09         0,00         0,23 +      F(3,69) = 2,9638 
            Des.Est.:       0,25           0,00         0,29         0,00         0,42           (p = 0,0402) 
 
 *FP_TEAT      Media:       0,14           0,00 -       0,14         0,00         0,54 +      F(3,69) = 11,0955 
            Des.Est.:       0,34           0,00         0,34         0,00         0,50           (p = 0,0000) 
 
 *FP_otr       Media:       0,34           1,00 +       0,41         0,04         0,00 -      F(3,69) = 37,2550 
            Des.Est.:       0,47           0,00         0,49         0,20         0,00           (p = 0,0000) 
 
 *E_26-30      Media:       0,11           0,20 +       0,09         0,04 -       0,15        F(3,69) = 0,8584 
            Des.Est.:       0,31           0,40         0,29         0,20         0,36           (p = 0,4735) 
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 *E_31-35      Media:       0,19           0,13         0,27         0,09 -       0,31 +      F(3,69) = 1,3397 
            Des.Est.:       0,39           0,34         0,45         0,28         0,46           (p = 0,2750) 
 
 *E_36-40      Media:       0,14           0,13         0,23 +       0,09         0,08 -      F(3,69) = 0,7826 
            Des.Est.:       0,34           0,34         0,42         0,28         0,27           (p = 0,5141) 
 
 *E_41-45      Media:       0,14           0,20         0,00 -       0,17         0,23 +      F(3,69) = 1,7744 
            Des.Est.:       0,34           0,40         0,00         0,38         0,42           (p = 0,1653) 
 
 *E_46-50      Media:       0,12           0,00 -       0,14         0,22 +       0,08        F(3,69) = 1,4350 
            Des.Est.:       0,33           0,00         0,34         0,41         0,27           (p = 0,2462) 
 
 *E_51-55      Media:       0,10           0,13 +       0,09         0,09         0,08 -      F(3,69) = 0,1025 
            Des.Est.:       0,29           0,34         0,29         0,28         0,27           (p = 0,9591) 
 
 *E_56-60      Media:       0,12           0,20 +       0,14         0,13         0,00 -      F(3,69) = 0,8801 
            Des.Est.:       0,33           0,40         0,34         0,34         0,00           (p = 0,4624) 
 
 *E_61-65      Media:       0,05           0,00 -       0,00         0,13 +       0,08        F(3,69) = 1,6219 
            Des.Est.:       0,23           0,00         0,00         0,34         0,27           (p = 0,1978) 
 
 *E_>65        Media:       0,03           0,00 -       0,05 +       0,04         0,00        F(3,69) = 0,4109 
            Des.Est.:       0,16           0,00         0,21         0,20         0,00           (p = 0,7499) 
 
 *E_H/M        Media:       0,67           0,67         0,68         0,61 -       0,77 +      F(3,69) = 0,3149 
            Des.Est.:       0,47           0,47         0,47         0,49         0,42           (p = 0,8178) 

            + :  Grupo con media más alta 
            - :  Grupo con media más baja 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
DIVISIÓN N° 4    NUMERO DEL GRUPO ANTERIOR DIVIDIDO: 3 
                 VARIABLE CON MAYOR VARIANZA: *Exp_tur 

Suma de cuadrados del total de la muestra:                 221,21 
Suma de cuadrados intragrupos (de todos los grupos):       142,96 
Suma de cuadrados explicada por la partición en grupos:     35,37% 

                          TOTAL    
                         MUESTRA        GRUPO  1     GRUPO  2     GRUPO  3     GRUPO  4     GRUPO  5    
                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
              Número:        73             15           22           13           12           11 
      Suma cuadrados:       221,21          28,53        42,91        26,92        28,42        16,18 
                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Variables:                                                                                                 ANOVA / F de Snedecor 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                                                                               ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 *Exp_tur      Media:       0,55           1,00 +       0,00 -       1,00         1,00         0,00        F(4,68) = 9999,9999 
            Des.Est.:       0,50           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           (p = 0,0000) 
 *Exp_hot      Media:       0,37           0,73         0,00 -       0,54         0,75 +       0,00        F(4,68) = 17,3748 
            Des.Est.:       0,48           0,44         0,00         0,50         0,43         0,00           (p = 0,0000) 
 *Exp_res      Media:       0,18           0,13         0,00 -       0,46 +       0,42         0,00        F(4,68) = 6,0490 
            Des.Est.:       0,38           0,34         0,00         0,50         0,49         0,00           (p = 0,0003) 
 *Exp_avv      Media:       0,11           0,07         0,00 -       0,23 +       0,17         0,18        F(4,68) = 1,5047 
            Des.Est.:       0,31           0,25         0,00         0,42         0,37         0,39           (p = 0,2106) 
 *Exp_otr      Media:       0,10           0,27 +       0,00 -       0,15         0,08         0,00        F(4,68) = 2,4123 
            Des.Est.:       0,29           0,44         0,00         0,36         0,28         0,00           (p = 0,0574) 
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 *Form_TR      Media:       0,27           0,33         0,23         0,15 -       0,50 +       0,18        F(4,68) = 1,2505 
            Des.Est.:       0,45           0,47         0,42         0,36         0,50         0,39           (p = 0,2981) 
 
 *Est_pri      Media:       0,07           0,00 -       0,18 +       0,08         0,00         0,00        F(4,68) = 1,8708 
            Des.Est.:       0,25           0,00         0,39         0,27         0,00         0,00           (p = 0,1256) 
 
 *Est_sec      Media:       0,32           0,00 -       0,00         0,92         0,00         1,00 +      F(4,68) = 273,1256 
            Des.Est.:       0,46           0,00         0,00         0,27         0,00         0,00           (p = 0,0000) 
 
 *Est_uni      Media:       0,59           0,93 +       0,82         0,00 -       0,92         0,00        F(4,68) = 41,6428 
            Des.Est.:       0,49           0,25         0,39         0,00         0,28         0,00           (p = 0,0000) 
 
 *FP_hote      Media:       0,07           0,00 -       0,09         0,00         0,25 +       0,00        F(4,68) = 2,4628 
            Des.Est.:       0,25           0,00         0,29         0,00         0,43         0,00           (p = 0,0533) 
 
 *FP_TEAT      Media:       0,14           0,00 -       0,14         0,00         0,58 +       0,00        F(4,68) = 9,6383 
            Des.Est.:       0,34           0,00         0,34         0,00         0,49         0,00           (p = 0,0000) 
 
 *FP_otr       Media:       0,34           1,00 +       0,41         0,00 -       0,00         0,09        F(4,68) = 27,8755 
            Des.Est.:       0,47           0,00         0,49         0,00         0,00         0,29           (p = 0,0000) 
 
 *E_26-30      Media:       0,11           0,20 +       0,09         0,00 -       0,17         0,09        F(4,68) = 0,8241 
            Des.Est.:       0,31           0,40         0,29         0,00         0,37         0,29           (p = 0,5144) 
 
 *E_31-35      Media:       0,19           0,13         0,27         0,15         0,33 +       0,00 -      F(4,68) = 1,3968 
            Des.Est.:       0,39           0,34         0,45         0,36         0,47         0,00           (p = 0,2444) 
 
 *E_36-40      Media:       0,14           0,13         0,23 +       0,00 -       0,08         0,18        F(4,68) = 1,0015 
            Des.Est.:       0,34           0,34         0,42         0,00         0,28         0,39           (p = 0,4129) 
 
 *E_41-45      Media:       0,14           0,20         0,00 -       0,15         0,25 +       0,18        F(4,68) = 1,3881 
            Des.Est.:       0,34           0,40         0,00         0,36         0,43         0,39           (p = 0,2473) 
 
 *E_46-50      Media:       0,12           0,00 -       0,14         0,31 +       0,08         0,09        F(4,68) = 1,6667 
            Des.Est.:       0,33           0,00         0,34         0,46         0,28         0,29           (p = 0,1678) 
 
 *E_51-55      Media:       0,10           0,13         0,09         0,08         0,00 -       0,18 +      F(4,68) = 0,6059 
            Des.Est.:       0,29           0,34         0,29         0,27         0,00         0,39           (p = 0,6597) 
 
 *E_56-60      Media:       0,12           0,20 +       0,14         0,08         0,00 -       0,18        F(4,68) = 0,7657 
            Des.Est.:       0,33           0,40         0,34         0,27         0,00         0,39           (p = 0,5513) 
 
 *E_61-65      Media:       0,05           0,00 -       0,00         0,15 +       0,08         0,09        F(4,68) = 1,2697 
            Des.Est.:       0,23           0,00         0,00         0,36         0,28         0,29           (p = 0,2905) 
 
 *E_>65        Media:       0,03           0,00 -       0,05         0,08 +       0,00         0,00        F(4,68) = 0,6119 
            Des.Est.:       0,16           0,00         0,21         0,27         0,00         0,00           (p = 0,6555) 
 
 *E_H/M        Media:       0,67           0,67         0,68         0,77 +       0,75         0,45 -      F(4,68) = 0,7937 
            Des.Est.:       0,47           0,47         0,47         0,42         0,43         0,50           (p = 0,5334) 
 
            + :  Grupo con media más alta 
            - :  Grupo con media más baja
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 TAULA 2 – Tipologies d’establiments pels seus atributs generals 
 
 
                         

ANÁLISIS DE GRUPOS 
(Algoritmo de Howard-Harris) 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES SELECCIONADAS: 
 
 
 1. Empleado - ¿Cuántas personas trabajan en el establecimiento? 
               Tipo y número de unidades de alojamiento (habitaciones) de su establecimiento:   
 2. Num_hdb  - Habitaciones dobles con baño 
 3. Num_hind - Habitaciones individuales con baño. 
 4. Núm_hsal - Habitaciones con salón. 
 5. Núm_suit - Suites (conjunto de 2 o + habitaciones con sus cuartos de baño y al menos 1 salón). 
 6. Núm_estu - Estudios (1 pieza común para salón-comedor y dormitorio, con cocina y baño) 
 7. Núm_apts - Apartamentos (dormitorio, salón-comedor, con cocina, y baño). 
               Tipo de régimen de alojamiento en su establecimiento:  
 8. RA*AlqC  - Casa de alquiler completo: Si (1 = Sí; 0 = No) 
 9. RA*SoAlo - Sólo alojamiento compartido: Si (1 = Sí; 0 = No) 
10. RA*A+D   - Alojamiento y desayuno: Si (1 = Sí; 0 = No) 
11. RA*MP    - Media Pensión: Si (1 = Sí; 0 = No) 
12. RA*PC    - Pensión Completa: Si (1 = Sí; 0 = No) 
               Equipamiento del establecimiento:  
13. E2*CalAl - Calefacción en alojamientos: Sí (1 = Sí; 0 = No)  
14. E4*AA_Al - Aire acondicionado (frío) en alojamientos: Sí (1 = Sí; 0 = No) 
15. E5*TValo - Televisión en alojamientos: Sí (1 = Sí; 0 = No) 
16. E9*TelAl - Teléfono en alojamientos: Sí (1 = Sí; 0 = No) 
17. E10*Chim - Chimenea: Sí (1 = Sí; 0 = No) 
18. E11*Pisc - Piscina: Sí (1 = Sí; 0 = No) 
19. E15*Rest - Restaurante: Sí (1 = Sí; 0 = No) 
 
 
 
                       PROCESO DE GENERACIÓN DE LOS GRUPOS 
 
DIVISIÓN N° 1    NUMERO DEL GRUPO ANTERIOR DIVIDIDO: 1 
                 VARIABLE CON MAYOR VARIANZA: Empleado 
 
 
Suma de cuadrados del total de la muestra:               8.497,10 
Suma de cuadrados intragrupos (de todos los grupos):     4.798,73 
Suma de cuadrados explicada por la partición en grupos:     43,53% 
 
 
                          TOTAL    
                         MUESTRA        GRUPO  1     GRUPO  2    
                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
              Número:        73             13           60 
      Suma cuadrados:     8.497,10       2.380,46     2.418,27 
                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Variables:                                                          ANOVA / F de Snedecor 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                                        ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 Empleado      Media:       8,18          22,69 +       5,03 -      F(1,71) = 114,1364 
            Des.Est.:       8,60          11,25         2,67           (p = 0,0000) 
 
 Num_hdb       Media:       5,78           9,15 +       5,05 -      F(1,71) = 11,0091 
            Des.Est.:       4,29           4,72         3,81           (p = 0,0015) 
 
 Num_hind      Media:       0,22           0,92 +       0,07 -      F(1,71) = 8,8803 
            Des.Est.:       0,98           2,13         0,25           (p = 0,0042) 
 
 Núm_hsal      Media:       2,04           5,00 +       1,40 -      F(1,71) = 12,2837 
            Des.Est.:       3,59           4,99         2,82           (p = 0,0009) 
 
 Núm_suit      Media:       0,71           1,85 +       0,47 -      F(1,71) = 12,8182 
            Des.Est.:       1,35           1,99         1,01           (p = 0,0007) 
 
 Núm_estu      Media:       0,19           0,00 -       0,23 +      F(1,71) = 0,2854 
            Des.Est.:       1,41           0,00         1,55           (p = 0,5975) 
 
 Núm_apts      Media:       0,92           0,08 -       1,10 +      F(1,71) = 2,3196 
            Des.Est.:       2,20           0,27         2,39           (p = 0,1350) 
 
 RA*AlqC       Media:       0,11           0,00 -       0,13 +      F(1,71) = 1,9452 
            Des.Est.:       0,31           0,00         0,34           (p = 0,1705) 
 
 RA*SoAlo      Media:       0,03           0,00 -       0,03 +      F(1,71) = 0,4360 
            Des.Est.:       0,16           0,00         0,18           (p = 0,5142) 
 
 RA*A+D        Media:       0,86           0,77 -       0,88 +      F(1,71) = 1,1632 
            Des.Est.:       0,34           0,42         0,32           (p = 0,2879) 
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 RA*MP         Media:       0,34           0,62 +       0,28 -      F(1,71) = 5,4812 
            Des.Est.:       0,47           0,49         0,45           (p = 0,0230) 
 
 RA*PC         Media:       0,05           0,23 +       0,02 -      F(1,71) = 10,5668 
            Des.Est.:       0,23           0,42         0,13           (p = 0,0019) 
 
 E2*CalAl      Media:       0,97           1,00 +       0,97 -      F(1,71) = 0,4360 
            Des.Est.:       0,16           0,00         0,18           (p = 0,5142) 
 
 E4*AA_Al      Media:       0,88           1,00 +       0,85 -      F(1,71) = 2,2313 
            Des.Est.:       0,33           0,00         0,36           (p = 0,1425) 
 
 E5*TValo      Media:       0,92           1,00 +       0,90 -      F(1,71) = 1,4049 
            Des.Est.:       0,27           0,00         0,30           (p = 0,2432) 
 
 E9*TelAl      Media:       0,63           1,00 +       0,55 -      F(1,71) = 10,3450 
            Des.Est.:       0,48           0,00         0,50           (p = 0,0021) 
 
 E10*Chim      Media:       0,73           0,69 -       0,73 +      F(1,71) = 0,0880 
            Des.Est.:       0,45           0,46         0,44           (p = 0,7692) 
 
 E11*Pisc      Media:       0,88           1,00 +       0,85 -      F(1,71) = 2,2313 
            Des.Est.:       0,33           0,00         0,36           (p = 0,1425) 
 
 E15*Rest      Media:       0,55           1,00 +       0,45 -      F(1,71) = 15,4536 
            Des.Est.:       0,50           0,00         0,50           (p = 0,0002) 
 
 
            + :  Grupo con media más alta 
            - :  Grupo con media más baja 
 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
DIVISIÓN N° 2    NUMERO DEL GRUPO ANTERIOR DIVIDIDO: 2 
                 VARIABLE CON MAYOR VARIANZA: Num_hdb  
 
 
Suma de cuadrados del total de la muestra:               8.497,10 
Suma de cuadrados intragrupos (de todos los grupos):     3.194,33 
Suma de cuadrados explicada por la partición en grupos:     62,41% 
 
 
                          TOTAL    
                         MUESTRA        GRUPO  1     GRUPO  2     GRUPO  3    
                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
              Número:        73              3           22           48 
      Suma cuadrados:     8.497,10         208,00     1.633,73     1.352,60 
                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Variables:                                                                    ANOVA / F de Snedecor 
                                                                     
  
Empleado      Media:       8,18          42,33 +      12,50         4,06 -      F(2,70) = 242,7823 
            Des.Est.:       8,60           5,56         4,41         1,83           (p = 0,0000) 
 
 Num_hdb       Media:       5,78          11,67 +       8,77         4,04 -      F(2,70) = 17,4539 
            Des.Est.:       4,29           5,79         4,07         2,99           (p = 0,0000) 
 
 Num_hind      Media:       0,22           0,33         0,50 +       0,08 -      F(2,70) = 1,3724 
            Des.Est.:       0,98           0,47         1,70         0,28           (p = 0,2602) 
 
 Núm_hsal      Media:       2,04           4,67 +       3,50         1,21 -      F(2,70) = 4,2093 
            Des.Est.:       3,59           1,70         5,16         2,25           (p = 0,0188) 
 
 Núm_suit      Media:       0,71           1,67 +       1,00         0,52 -      F(2,70) = 1,7447 
            Des.Est.:       1,35           1,25         1,73         1,08           (p = 0,1822) 
 
 Núm_estu      Media:       0,19           0,00 -       0,00         0,29 +      F(2,70) = 0,3401 
            Des.Est.:       1,41           0,00         0,00         1,73           (p = 0,7129) 
 
 Núm_apts      Media:       0,92           0,00 -       0,68         1,08 +      F(2,70) = 0,5090 
            Des.Est.:       2,20           0,00         2,20         2,24           (p = 0,6033) 
 
 RA*AlqC       Media:       0,11           0,00 -       0,00         0,17 +      F(2,70) = 2,3973 
            Des.Est.:       0,31           0,00         0,00         0,37           (p = 0,0984) 
 
 RA*SoAlo      Media:       0,03           0,00 -       0,00         0,04 +      F(2,70) = 0,5211 
            Des.Est.:       0,16           0,00         0,00         0,20           (p = 0,5961) 
 
 RA*A+D        Media:       0,86           1,00 +       0,68 -       0,94        F(2,70) = 4,8215 
            Des.Est.:       0,34           0,00         0,47         0,24           (p = 0,0109) 
 
 RA*MP         Media:       0,34           0,33         0,59 +       0,23 -      F(2,70) = 4,7775 
            Des.Est.:       0,47           0,47         0,49         0,42           (p = 0,0114) 
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 RA*PC         Media:       0,05           0,00 -       0,18 +       0,00        F(2,70) = 5,4338 
            Des.Est.:       0,23           0,00         0,39         0,00           (p = 0,0064) 
 
 E2*CalAl      Media:       0,97           1,00 +       1,00         0,96 -      F(2,70) = 0,5211 
            Des.Est.:       0,16           0,00         0,00         0,20           (p = 0,5961) 
 
 E4*AA_Al      Media:       0,88           1,00 +       1,00         0,81 -      F(2,70) = 2,7661 
            Des.Est.:       0,33           0,00         0,00         0,39           (p = 0,0698) 
 
 E5*TValo      Media:       0,92           1,00 +       1,00         0,88 -      F(2,70) = 1,7123 
            Des.Est.:       0,27           0,00         0,00         0,33           (p = 0,1879) 
 
 E9*TelAl      Media:       0,63           1,00 +       0,95         0,46 -      F(2,70) = 11,2644 
            Des.Est.:       0,48           0,00         0,21         0,50           (p = 0,0001) 
 
 E10*Chim      Media:       0,73           1,00 +       0,59 -       0,77        F(2,70) = 1,8346 
            Des.Est.:       0,45           0,00         0,49         0,42           (p = 0,1673) 
 
 E11*Pisc      Media:       0,88           1,00 +       1,00         0,81 -      F(2,70) = 2,7661 
            Des.Est.:       0,33           0,00         0,00         0,39           (p = 0,0698) 
 
 E15*Rest      Media:       0,55           1,00 +       0,95         0,33 -      F(2,70) = 19,4588 
            Des.Est.:       0,50           0,00         0,21         0,47           (p = 0,0000) 
 
 
            + :  Grupo con media más alta 
            - :  Grupo con media más baja 
 
 
 
 
 
 
 

TAULA 3 – Atributs que posseeixen les tres tipologies d’establiments 
(mesura en valors mitjans)  

 
 

 
TABULACIÓN DE VALORES MEDIOS 

 
 
                                              Clust_At 
                                
                       TOTAL       Grupo 1     Grupo 2     Grupo 3      
    VARIABLE          MUESTRA                                          F de SNEDECOR 
 
 91 Empleado Med =     8,1781      42,3333     12,5000      4,0625   F(2,70) = 242,7823 
               N =         73            3          22          48      (p = 0,0000) 
 
 93 Num_hdb  Med =     5,7808      11,6667      8,7727      4,0417   F(2,70) = 17,4539 
               N =         73            3          22          48      (p = 0,0000) 
 
 94 Num_hind Med =     0,2192       0,3333      0,5000      0,0833   F(2,70) = 1,3724 
               N =         73            3          22          48      (p = 0,2602) 
 
 96 Núm_hsal Med =     2,0411       4,6667      3,5000      1,2083   F(2,70) = 4,2093 
               N =         73            3          22          48      (p = 0,0188) 
 
 97 Núm_suit Med =     0,7123       1,6667      1,0000      0,5208   F(2,70) = 1,7447 
               N =         73            3          22          48      (p = 0,1822) 
 
 98 Núm_estu Med =     0,1918       0,0000      0,0000      0,2917   F(2,70) = 0,3401 
               N =         73            3          22          48      (p = 0,7129) 
 
 99 Núm_apts Med =     0,9178       0,0000      0,6818      1,0833   F(2,70) = 0,5090 
               N =         73            3          22          48      (p = 0,6033) 
 
143 RA*AlqC  Med =     0,1096       0,0000      0,0000      0,1667   F(2,70) = 2,3973 
               N =         73            3          22          48      (p = 0,0984) 
 
144 RA*SoAlo Med =     0,0274       0,0000      0,0000      0,0417   F(2,70) = 0,5211 
               N =         73            3          22          48      (p = 0,5961) 
 
145 RA*A+D   Med =     0,8630       1,0000      0,6818      0,9375   F(2,70) = 4,8215 
               N =         73            3          22          48      (p = 0,0109) 
 
146 RA*MP    Med =     0,3425       0,3333      0,5909      0,2292   F(2,70) = 4,7775 
               N =         73            3          22          48      (p = 0,0114) 
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147 RA*PC    Med =     0,0548       0,0000      0,1818      0,0000   F(2,70) = 5,4338 
               N =         73            3          22          48      (p = 0,0064) 
 
150 E2*CalAl Med =     0,9726       1,0000      1,0000      0,9583   F(2,70) = 0,5211 
               N =         73            3          22          48      (p = 0,5961) 
 
152 E4*AA_Al Med =     0,8767       1,0000      1,0000      0,8125   F(2,70) = 2,7661 
               N =         73            3          22          48      (p = 0,0698) 
 
153 E5*TValo Med =     0,9178       1,0000      1,0000      0,8750   F(2,70) = 1,7123 
               N =         73            3          22          48      (p = 0,1879) 
 
157 E9*TelAl Med =     0,6301       1,0000      0,9545      0,4583   F(2,70) = 11,2644 
               N =         73            3          22          48      (p = 0,0001) 
 
158 E10*Chim Med =     0,7260       1,0000      0,5909      0,7708   F(2,70) = 1,8346 
               N =         73            3          22          48      (p = 0,1673) 
 
159 E11*Pisc Med =     0,8767       1,0000      1,0000      0,8125   F(2,70) = 2,7661 
               N =         73            3          22          48      (p = 0,0698) 
 
163 E15*Rest Med =     0,5479       1,0000      0,9545      0,3333   F(2,70) = 19,4588 
               N =         73            3          22          48      (p = 0,0000) 
 
 

 
 
 

TAULA 4 – Agrupació dels ETR per l’equipament dels establiments 
 
 

 
ANÁLISIS DE GRUPOS 

(Algoritmo de Howard-Harris) 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES SELECCIONADAS: 
 
               Equipamiento del establecimiento: 
 
 1. E1*CalZC - Calefacción en zonas comunes: Sí (1 = Sí; 0 = No) 
 2. E2*CalAl - Calefacción en alojamientos: Sí (1 = Sí; 0 = No) 
 3. E3*AA_ZC - Aire acondicionado (frío) en zonas comunes: Sí (1 = Sí; 0 = No) 
 4. E4*AA_Al - Aire acondicionado (frío) en alojamientos: Sí (1 = Sí; 0 = No) 
 5. E5*TValo - Televisión en alojamientos: Sí (1 = Sí; 0 = No) 
 6. E6*Inter - Acceso a internet: Sí (1 = Sí; 0 = No) 
 7. E7*CocCl - Cocina equipada común para los clientes: Sí (1 = Sí; 0 = No) 
 8. E8*CoAlo - Cocina equipada en alojamientos: Sí (1 = Sí; 0 = No) 
 9. E9*TelAl - Teléfono en alojamientos: Sí (1 = Sí; 0 = No) 
10. E10*Chim - Chimenea: Sí (1 = Sí; 0 = No) 
11. E11*Pisc - Piscina: Sí (1 = Sí; 0 = No) 
12. E12*SPA  - Zona SPA (sauna, jacuzzi,...): Sí (1 = Sí; 0 = No) 
13. E13*Gim  - Gimnasio: Sí (1 = Sí; 0 = No) 
14. E14*ZDep - Zonas deportivas: Sí (1 = Sí; 0 = No) 
15. E15*Rest - Restaurante: Sí (1 = Sí; 0 = No) 
16. E16*Otro - Otros: Sí (1 = Sí; 0 = No) 
 
 
                       PROCESO DE GENERACIÓN DE LOS GRUPOS 
 
 
DIVISIÓN N° 1    NUMERO DEL GRUPO ANTERIOR DIVIDIDO: 1 
                 VARIABLE CON MAYOR VARIANZA: E15*Rest 
 
 
Suma de cuadrados del total de la muestra:                 174,68 
Suma de cuadrados intragrupos (de todos los grupos):       135,97 
Suma de cuadrados explicada por la partición en grupos:     22,16% 
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                          TOTAL    
                         MUESTRA        GRUPO  1     GRUPO  2    
                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
              Número:        73             45           28 
      Suma cuadrados:       174,68          73,69        62,29 
                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Variables:                                                        ANOVA / F de Snedecor 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                                      ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 E1*CalZC      Media:       0,93           0,98 +       0,86 -      F(1,71) = 4,0474 
            Des.Est.:       0,25           0,15         0,35           (p = 0,0496) 
 
 E2*CalAl      Media:       0,97           1,00 +       0,93 -      F(1,71) = 3,3667 
            Des.Est.:       0,16           0,00         0,26           (p = 0,0727) 
 
 E3*AA_ZC      Media:       0,66           0,91 +       0,25 -      F(1,71) = 60,2194 
            Des.Est.:       0,47           0,28         0,43           (p = 0,0000) 
 
 E4*AA_Al      Media:       0,88           0,98 +       0,71 -      F(1,71) = 12,7140 
            Des.Est.:       0,33           0,15         0,45           (p = 0,0007) 
 
 E5*TValo      Media:       0,92           1,00 +       0,79 -      F(1,71) = 11,9365 
            Des.Est.:       0,27           0,00         0,41           (p = 0,0010) 
 
 E6*Inter      Media:       0,77           0,87 +       0,61 -      F(1,71) = 6,9486 
            Des.Est.:       0,42           0,34         0,49           (p = 0,0109) 
 
 E7*CocCl      Media:       0,22           0,18 -       0,29 +      F(1,71) = 1,1615 
            Des.Est.:       0,41           0,38         0,45           (p = 0,2882) 
 
 E8*CoAlo      Media:       0,23           0,13 -       0,39 +      F(1,71) = 6,9486 
            Des.Est.:       0,42           0,34         0,49           (p = 0,0109) 
 
 E9*TelAl      Media:       0,63           0,91 +       0,18 -      F(1,71) = 84,8355 
            Des.Est.:       0,48           0,28         0,38           (p = 0,0000) 
 
 E10*Chim      Media:       0,73           0,64 -       0,86 +      F(1,71) = 4,0351 
            Des.Est.:       0,45           0,48         0,35           (p = 0,0500) 
 
 E11*Pisc      Media:       0,88           0,96 +       0,75 -      F(1,71) = 7,2308 
            Des.Est.:       0,33           0,21         0,43           (p = 0,0094) 
 
 E12*SPA       Media:       0,23           0,38 +       0,00 -      F(1,71) = 16,5342 
            Des.Est.:       0,42           0,48         0,00           (p = 0,0001) 
 
 E13*Gim       Media:       0,19           0,29 +       0,04 -      F(1,71) = 7,6944 
            Des.Est.:       0,39           0,45         0,19           (p = 0,0075) 
 
 E14*ZDep      Media:       0,18           0,18 -       0,18 +      F(1,71) = 0,0001 
            Des.Est.:       0,38           0,38         0,38           (p = 0,9933) 
 
 E15*Rest      Media:       0,55           0,87 +       0,04 -      F(1,71) = 137,2700 
            Des.Est.:       0,50           0,34         0,19           (p = 0,0000) 
 
 E16*Otro      Media:       0,11           0,09 -       0,14 +      F(1,71) = 0,5046 
            Des.Est.:       0,31           0,28         0,35           (p = 0,4829) 
 
 
            + :  Grupo con media más alta 
            - :  Grupo con media más baja 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
DIVISIÓN N° 2    NUMERO DEL GRUPO ANTERIOR DIVIDIDO: 1 
                 VARIABLE CON MAYOR VARIANZA: E12*SPA  
 
 
Suma de cuadrados del total de la muestra:                 174,68 
Suma de cuadrados intragrupos (de todos los grupos):       117,48 
Suma de cuadrados explicada por la partición en grupos:     32,75% 
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                          TOTAL    
                         MUESTRA        GRUPO  1     GRUPO  2     GRUPO  3    
                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
              Número:        73             17           26           30 
      Suma cuadrados:       174,68          22,47        56,58        38,43 
                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Variables:                                                                   ANOVA / F de Snedecor 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                                                   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 E1*CalZC      Media:       0,93           0,94         0,88 -       0,97 +      F(2,70) = 0,7354 
            Des.Est.:       0,25           0,24         0,32         0,18           (p = 0,4830) 
 
 E2*CalAl      Media:       0,97           1,00 +       0,92 -       1,00        F(2,70) = 1,8779 
            Des.Est.:       0,16           0,00         0,27         0,00           (p = 0,1605) 
 
 E3*AA_ZC      Media:       0,66           0,88         0,23 -       0,90 +      F(2,70) = 28,3631 
            Des.Est.:       0,47           0,32         0,42         0,30           (p = 0,0000) 
 
 E4*AA_Al      Media:       0,88           1,00 +       0,69 -       0,97        F(2,70) = 7,4533 
            Des.Est.:       0,33           0,00         0,46         0,18           (p = 0,0012) 
 
 E5*TValo      Media:       0,92           1,00 +       0,77 -       1,00        F(2,70) = 6,7603 
            Des.Est.:       0,27           0,00         0,42         0,00           (p = 0,0021) 
 
 E6*Inter      Media:       0,77           0,88 +       0,58 -       0,87        F(2,70) = 4,4245 
            Des.Est.:       0,42           0,32         0,49         0,34           (p = 0,0155) 
 
 E7*CocCl      Media:       0,22           0,18         0,31 +       0,17 -      F(2,70) = 0,9125 
            Des.Est.:       0,41           0,38         0,46         0,37           (p = 0,4062) 
 
 E8*CoAlo      Media:       0,23           0,06 -       0,38 +       0,20        F(2,70) = 3,3722 
            Des.Est.:       0,42           0,24         0,49         0,40           (p = 0,0400) 
 
 E9*TelAl      Media:       0,63           1,00 +       0,12 -       0,87        F(2,70) = 62,2924 
            Des.Est.:       0,48           0,00         0,32         0,34           (p = 0,0000) 
 
 E10*Chim      Media:       0,73           0,82         0,88 +       0,53 -      F(2,70) = 5,3634 
            Des.Est.:       0,45           0,38         0,32         0,50           (p = 0,0068) 
 
 E11*Pisc      Media:       0,88           1,00 +       0,77 -       0,90        F(2,70) = 2,7512 
            Des.Est.:       0,33           0,00         0,42         0,30           (p = 0,0708) 
 
 E12*SPA       Media:       0,23           0,88 +       0,00 -       0,07        F(2,70) = 90,6931 
            Des.Est.:       0,42           0,32         0,00         0,25           (p = 0,0000) 
 
 E13*Gim       Media:       0,19           0,76 +       0,04         0,00 -      F(2,70) = 63,5054 
            Des.Est.:       0,39           0,42         0,19         0,00           (p = 0,0000) 
 
 E14*ZDep      Media:       0,18           0,47 +       0,19         0,00 -      F(2,70) = 10,1999 
            Des.Est.:       0,38           0,50         0,39         0,00           (p = 0,0001) 
 
 E15*Rest      Media:       0,55           1,00 +       0,04 -       0,73        F(2,70) = 57,6857 
            Des.Est.:       0,50           0,00         0,19         0,44           (p = 0,0000) 
 
 E16*Otro      Media:       0,11           0,24 +       0,15         0,00 -      F(2,70) = 3,6929 
            Des.Est.:       0,31           0,42         0,36         0,00           (p = 0,0299) 
 
            + :  Grupo con media más alta 
            - :  Grupo con media más baja 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
¯¯ 
 
DIVISIÓN N° 3    NUMERO DEL GRUPO ANTERIOR DIVIDIDO: 2 
                 VARIABLE CON MAYOR VARIANZA: E6*Inter 
 
 
Suma de cuadrados del total de la muestra:                 174,68 
Suma de cuadrados intragrupos (de todos los grupos):       109,34 
Suma de cuadrados explicada por la partición en grupos:     37,41% 
 
 
                          TOTAL    
                         MUESTRA        GRUPO  1     GRUPO  2     GRUPO  3     GRUPO  4    
                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
              Número:        73             17           15           30           11 
      Suma cuadrados:       174,68          22,47        26,80        38,43        21,64 
                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Variables:                                                                                ANOVA / F de Snedecor 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                                                              ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 E1*CalZC      Media:       0,93           0,94         1,00 +       0,97         0,73 -      F(3,69) = 3,1937 
            Des.Est.:       0,25           0,24         0,00         0,18         0,45           (p = 0,0306) 
 
 E2*CalAl      Media:       0,97           1,00 +       1,00         1,00         0,82 -      F(3,69) = 4,3409 
            Des.Est.:       0,16           0,00         0,00         0,00         0,39           (p = 0,0079) 
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 E3*AA_ZC      Media:       0,66           0,88         0,27         0,90 +       0,18 -      F(3,69) = 18,8492 
            Des.Est.:       0,47           0,32         0,44         0,30         0,39           (p = 0,0000) 
 
 E4*AA_Al      Media:       0,88           1,00 +       0,73         0,97         0,64 -      F(3,69) = 5,1562 
            Des.Est.:       0,33           0,00         0,44         0,18         0,48           (p = 0,0031) 
 
 E5*TValo      Media:       0,92           1,00 +       0,80         1,00         0,73 -      F(3,69) = 4,6435 
            Des.Est.:       0,27           0,00         0,40         0,00         0,45           (p = 0,0056) 
 
 E6*Inter      Media:       0,77           0,88         1,00 +       0,87         0,00 -      F(3,69) = 34,3359 
            Des.Est.:       0,42           0,32         0,00         0,34         0,00           (p = 0,0000) 
 
 E7*CocCl      Media:       0,22           0,18         0,33 +       0,17 -       0,27        F(3,69) = 0,6449 
            Des.Est.:       0,41           0,38         0,47         0,37         0,45           (p = 0,5947) 
 
 E8*CoAlo      Media:       0,23           0,06 -       0,33         0,20         0,45 +      F(3,69) = 2,4152 
            Des.Est.:       0,42           0,24         0,47         0,40         0,50           (p = 0,0772) 
 
 E9*TelAl      Media:       0,63           1,00 +       0,13         0,87         0,09 -      F(3,69) = 41,0545 
            Des.Est.:       0,48           0,00         0,34         0,34         0,29           (p = 0,0000) 
 
 E10*Chim      Media:       0,73           0,82         1,00 +       0,53 -       0,73        F(3,69) = 4,5576 
            Des.Est.:       0,45           0,38         0,00         0,50         0,45           (p = 0,0062) 
 
 E11*Pisc      Media:       0,88           1,00 +       0,73 -       0,90         0,82        F(3,69) = 1,9638 
            Des.Est.:       0,33           0,00         0,44         0,30         0,39           (p = 0,1321) 
 
 E12*SPA       Media:       0,23           0,88 +       0,00 -       0,07         0,00        F(3,69) = 59,5983 
            Des.Est.:       0,42           0,32         0,00         0,25         0,00           (p = 0,0000) 
 
 E13*Gim       Media:       0,19           0,76 +       0,07         0,00 -       0,00        F(3,69) = 42,1895 
            Des.Est.:       0,39           0,42         0,25         0,00         0,00           (p = 0,0000) 
 
 E14*ZDep      Media:       0,18           0,47 +       0,27         0,00 -       0,09        F(3,69) = 7,4236 
            Des.Est.:       0,38           0,50         0,44         0,00         0,29           (p = 0,0003) 
 
 E15*Rest      Media:       0,55           1,00 +       0,07         0,73         0,00 -      F(3,69) = 38,1604 
            Des.Est.:       0,50           0,00         0,25         0,44         0,00           (p = 0,0000) 
 
 E16*Otro      Media:       0,11           0,24 +       0,20         0,00 -       0,09        F(3,69) = 2,7283 
            Des.Est.:       0,31           0,42         0,40         0,00         0,29           (p = 0,0532) 
 
 
            + :  Grupo con media más alta 
            - :  Grupo con media más baja 
 

 
 
 
TAULA 5 –Segmentació d’allotjaments segons la valoració de la 

rendibilitat i les activitats d’oci ofertades. 
 
 

 
ANALISIS A.I.D (Automatic Interaction Detection) 

 
 
VARIABLE A EXPLICAR:     Neg_rent - ¿Considera su negocio rentable?   
                        (1 = Nada, 2 = Poco, 3 = Moderado, 4 = Bastante, 5 = Mucho)                                                                                                                                      
                
                        ¿Ofrece a sus clientes alguna de las siguientes actividades? 
VARIABLE EXPLICATIVA 1 : Act_bici - Alquiler de bicicletas. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 2 : Act_caba - Excursiones a caballo. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 3 : Act_arte - Actividades relacionadas con la artesanía.(monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 4 : Act_degu - Degustación de productos típicos. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 5 : Act_excu - Excursiones. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 6 : Act_depo - Práctica de deportes diversos. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 7 : Act_acua - Actividades acuáticas (submarinismo, vela...(monót.) 
VARIABLE EXPLICATIVA 8 : Act_deri - Deportes de riesgo (escalada, parapente ...) (monót) 
VARIABLE EXPLICATIVA 9 : Act_r4x4 - Rutas en 4 x 4. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 10: Act_agri - Práctica de faenas agrícolas. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 11: Act_caza - Caza (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 12: Act_pesc - Pesca. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 13: Act_otra - Otras actividades. (monótona) 
 
 
TAMAÑO MINIMO DE LOS SEGMENTOS: 10   
CONTRIBUCIÓN MINIMA DE LA PARTICION A LA EXPLICACIÓN DE LA VARIANZA:   0,1% 
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PROPORCIÓN TOTAL DE LA VARIANZA EXPLICADA: R2 = 0,0878 
 
 

PERFIL DE LOS SEGMENTOS 
 
GRUPO 1   :  Tamaño: 73;  Media: 3,0411;  Desv. estándar: 0,7107 
             Total muestra 
 
GRUPO 2   :  Tamaño: 43;  Media: 2,9070;  Desv. estándar: 0,4565 
- ACT_DEGU:  El propio establecimiento y Empresas de actividades de ocio. 
 
GRUPO 3   :  Tamaño: 30;  Media: 3,2333;  Desv. estándar: 0,5122 
- ACT_DEGU:  No se ofertan. 
 
GRUPO 4   :  Tamaño: 13;  Media: 3,0769;  Desv. estándar: 0,3787 
- ACT_DEGU:  El propio establecimiento y Empresas de actividades de ocio. 
- ACT_DERI:  Empresas de actividades de ocio. 
 
GRUPO 5   :  Tamaño: 30;  Media: 2,8333;  Desv. estándar: 0,4722 
- ACT_DEGU:  El propio establecimiento y Empresas de actividades de ocio. 
- ACT_DERI:  No se ofertan. 
 
GRUPO 6   :  Tamaño: 20;  Media: 3,3500;  Desv. estándar: 0,4275 
- ACT_DEGU:  No se ofertan. 
- ACT_EXCU:  El propio establecimiento y Empresas de actividades de ocio. 
 
GRUPO 7   :  Tamaño: 10;  Media: 3,0000;  Desv. estándar: 0,6000 
- ACT_DEGU:  No se ofertan. 
- ACT_EXCU:  No se ofertan. 
 
 
SEGMENTOS FINALES 
 
Segmento   Identificación    Tamaño        Media       Desv.estándar 
   1          Grupo 4          13          3,077           0,379 
   2          Grupo 5          30          2,833           0,472 
   3          Grupo 6          20          3,350           0,428 
   4          Grupo 7          10          3,000           0,600 
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TAULA 6 –Segmentació d’allotjaments pel seu equipament. 
 
 
 

ANALISIS A.I.D (Automatic Interaction Detection) 
 
 
VARIABLE A EXPLICAR:     Neg_rent - ¿Considera su negocio rentable?                                                                                                                                                                                                                                
                         (1 = Nada, 2 = Poco, 3 = Moderado, 4 = Bastante, 5 = Mucho) 
                        Equipamiento del establecimiento: 
VARIABLE EXPLICATIVA 1 : E1-CalZC - Calefacción en zonas comunes (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 2 : E2-CalAl - Calefacción en alojamientos (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 3 : E3-AA_ZC - Aire acondicionado (frío) en zonas comunes(monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 4 : E4-AA_Al - Aire acondicionado (frío) en alojamientos (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 5 : E5-TValo - Televisión en alojamientos (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 6 : E6-Inter - Acceso a internet (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 7 : E7-CocCl - Cocina equipada común para los clientes (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 8 : E8-CoAlo - Cocina equipada en alojamientos (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 9 : E9-Telal - Teléfono en alojamientos (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 10: E10-Chim - Chimenea (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 11: E11-Pisc - Piscina (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 12: E12-SPA  - Zona SPA (sauna, jacuzzi,...) (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 13: E13-Gim  - Gimnasio (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 14: E14-ZDep - Zonas deportivas (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 15: E15-Rest - Restaurante (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 16: E16-Otro - Otros (monótona) 
 
 
TAMAÑO MINIMO DE LOS SEGMENTOS: 10   
CONTRIBUCIÓN MINIMA DE LA PARTICION A LA EXPLICACIÓN DE LA VARIANZA:   0,1% 
 
  
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                      
PROPORCIÓN TOTAL DE VARIANZA EXPLICADA: R2 = 0,1557 
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                        PERFIL DE LOS SEGMENTOS 
 
GRUPO 1   :  Tamaño: 73;  Media: 3,0411;  Desv. estándar: 0,7107 
             Total muestra 
 
GRUPO 2   :  Tamaño: 17;  Media: 3,3529;  Desv. estándar: 0,3460 
- E12-SPA :  Sí 
 
GRUPO 3   :  Tamaño: 56;  Media: 2,9464;  Desv. estándar: 0,5150 
- E12-SPA :  No 
 
GRUPO 4   :  Tamaño: 42;  Media: 2,8810;  Desv. estándar: 0,5334 
- E12-SPA :  No 
- E6-INTER:  Sí 
 
GRUPO 5   :  Tamaño: 14;  Media: 3,1429;  Desv. estándar: 0,4082 
- E12-SPA :  No 
- E6-INTER:  No 
 
GRUPO 6   :  Tamaño: 26;  Media: 3,0769;  Desv. estándar: 0,4556 
- E12-SPA :  No 
- E6-INTER:  Sí 
- E9-TELAL:  Sí 
 
GRUPO 7   :  Tamaño: 16;  Media: 2,5625;  Desv. estándar: 0,4961 
- E12-SPA :  No 
- E6-INTER:  Sí 
- E9-TELAL:  No 
 
GRUPO 8   :  Tamaño: 16;  Media: 3,0000;  Desv. estándar: 0,6250 
- E12-SPA :  No 
- E6-INTER:  Sí 
- E9-TELAL:  Sí 
- E10-CHIM:  Sí 
 
GRUPO 9   :  Tamaño: 10;  Media: 3,2000;  Desv. estándar: 0,1600 
- E12-SPA :  No 
- E6-INTER:  Sí 
- E9-TELAL:  Sí 
- E10-CHIM:  No 
 
 
SEGMENTOS FINALES 
 
Segmento   Identificación   Tamaño       Media      Desv.estándar 
--------   --------------   ------   ------------   ------------- 
   1          Grupo 2          17          3,353           0,346 
   2          Grupo 5          14          3,143           0,408 
   3          Grupo 7          16          2,563           0,496 
   4          Grupo 8          16          3,000           0,625 
   5          Grupo 9          10          3,200           0,160 
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TAULA 7 - Equipament dels establiments per tipus d’establiment 
 
 
 

TABULACIÓN CRUZADA 
 
 
 
Filas:    90. Marque con una X el equipamiento de su establecimiento: 
Columnas: 1. Tipo de establecimiento: 
 
                                              Tip_esta 
                               ----------------------------------- 
                     TOTAL     Agroturismo Hotel rural Turismo de   
                    MUESTRA                            interior     
                  -----------  ----------- ----------- ----------- 
Equipam           Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Calefacción en   69  94,52    44  91,67   15 100,00   10 100,00 
    zonas comunes 
 2 Calefacción en   71  97,26    46  95,83   15 100,00   10 100,00 
    alojamientos  
 3 Aire acondicio   48  65,75    26  54,17   15 100,00    7  70,00 
   nado (frío) en 
 4 Aire acondicio   64  87,67    42  87,50   15 100,00    7  70,00 
   nado (frío) en 
 5 Televisión en    67  91,78    44  91,67   15 100,00    8  80,00 
   alojamientos.  
 6 Acceso a inter   56  76,71    36  75,00   14  93,33    6  60,00 
   net            
 7 Cocina equipad   15  20,55    12  25,00    1   6,67    2  20,00 
   a común para l 
 8 Cocina equipad   17  23,29    14  29,17    2  13,33    1  10,00 
   a en alojamien 
 9 Teléfono en al   46  63,01    28  58,33   14  93,33    4  40,00 
   ojamientos     
10 Chimenea         53  72,60    37  77,08   10  66,67    6  60,00 
11 Piscina          65  89,04    47  97,92   14  93,33    4  40,00 
12 Zona SPA (saun   17  23,29    10  20,83    5  33,33    2  20,00 
   a, jacuzzi,... 
13 Gimnasio.        14  19,18     8  16,67    5  33,33    1  10,00 
14 Zonas deportiv   13  17,81     9  18,75    4  26,67    0   0,00 
   as.            
15 Restaurante      41  56,16    24  50,00   14  93,33    3  30,00 
16 Otros (indicar    9  12,33     6  12,50    2  13,33    1  10,00 
    cuáles).      
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       665   (73)   433   (48)  160   (15)   72   (10) 
 
       Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 18,9089    (p = 0,9419) 
 

 
 
 
TAULA 8 - Equipament dels establiments per illa 
 

 
 

TABULACIÓN CRUZADA 
 
 
Filas:    90. Marque con una X el equipamiento de su establecimiento: 
Columnas: 2. Isla 
 
                                              Isla     
                               ----------------------------------- 
                     TOTAL     Mallorca    Menorca     Eivissa      
                    MUESTRA                                         
                  -----------  ----------- ----------- ----------- 
Equipam           Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Calefacción en   69  94,52    50  98,04   10  83,33    9  90,00 
    zonas comunes 
 2 Calefacción en   71  97,26    51 100,00   10  83,33   10 100,00 
    alojamientos  
 3 Aire acond.frío  48  65,75    34  66,67    7  58,33    7  70,00 
   en zonas comu. 
 4 Aire acondicio   64  87,67    44  86,27   10  83,33   10 100,00 
   nado (frío) aloj. 
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 5 Televisión en    67  91,78    47  92,16   10  83,33   10 100,00 
   alojamientos.  
 6 Acceso a inter   56  76,71    39  76,47    7  58,33   10 100,00 
   net            
 7 Cocina equipad   15  20,55    10  19,61    4  33,33    1  10,00 
   a común para l 
 8 Cocina equipad   17  23,29    12  23,53    2  16,67    3  30,00 
   a en alojamien 
 9 Teléfono en al   46  63,01    30  58,82    6  50,00   10 100,00 
   ojamientos     
10 Chimenea         53  72,60    37  72,55    9  75,00    7  70,00 
11 Piscina          65  89,04    45  88,24   10  83,33   10 100,00 
12 Zona SPA (saun   17  23,29    11  21,57    0   0,00    6  60,00 
   a, jacuzzi,... 
13 Gimnasio.        14  19,18    10  19,61    0   0,00    4  40,00 
14 Zonas deportiv   13  17,81     9  17,65    1   8,33    3  30,00 
   as.            
15 Restaurante      41  56,16    28  54,90    5  41,67    8  80,00 
16 Otros (indicar    9  12,33     5   9,80    2  16,67    2  20,00 
    cuáles).      
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       665   (73)   462   (51)   93   (12)  110   (10) 
 
       Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 17,0939    (p = 0,9714) 
 

 
 
 

TAULA 9 - Activitats d’oci ofertades per tipus d’establiment  
 
 

 
TABULACIÓN CRUZADA 

 
 
 
Filas:    38. Actividades de ocio que ofrece el establecimiento 
Columnas: 1. Tipo de establecimiento: 
 
                                              Tip_esta 
                               ----------------------------------- 
                     TOTAL     Agroturismo Hotel rural Turismo de   
                    MUESTRA                            interior     
                  -----------  ----------- ----------- ----------- 
Act-Ocio          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Alquiler de bi   67  93,06    43  91,49   15 100,00    9  90,00 
   cicletas       
 2 Excursiones a    56  77,78    34  72,34   14  93,33    8  80,00 
   caballo        
 3 Actividades re   26  36,11    16  34,04    7  46,67    3  30,00 
   lacionadas con 
 4 Degustación de   43  59,72    26  55,32   11  73,33    6  60,00 
    productos típ 
 5 Excursiones      59  81,94    39  82,98   13  86,67    7  70,00 
 6 Pràctica de de   54  75,00    35  74,47   12  80,00    7  70,00 
   portes diverso 
 7 Actividades ac   53  73,61    33  70,21   13  86,67    7  70,00 
   uáticas (subma 
 8 Deportes de ri   19  26,39    11  23,40    4  26,67    4  40,00 
   esgo (escalada 
 9 Rutas en 4 x 4   10  13,89     6  12,77    3  20,00    1  10,00 
10 Práctica de fa   14  19,44    14  29,79    0   0,00    0   0,00 
   enas agrícolas 
11 Caza              5   6,94     2   4,26    2  13,33    1  10,00 
12 Pesca            13  18,06     7  14,89    3  20,00    3  30,00 
13 Otras            14  19,44     8  17,02    2  13,33    4  40,00 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       433   (72)   274   (47)   99   (15)   60   (10) 
 
       Ji cuadrado con 24 grados de libertad = 15,3101    (p = 0,9114) 
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TAULA 10 - Activitats d’oci ofertades per illa  
 
 
 

TABULACIÓN CRUZADA 
 
 
Filas:    38. Actividades de ocio que ofrece el establecimiento 
Columnas: 2. Isla 
 
                                              Isla     
                               ----------------------------------- 
                     TOTAL     Mallorca    Menorca     Eivissa      
                    MUESTRA                                         
                  -----------  ----------- ----------- ----------- 
Act-Ocio          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Alquiler de bi   67  93,06    48  96,00    9  75,00   10 100,00 
   cicletas       
 2 Excursiones a    56  77,78    38  76,00    8  66,67   10 100,00 
   caballo        
 3 Actividades re   26  36,11    19  38,00    3  25,00    4  40,00 
   lacionadas con 
 4 Degustación de   43  59,72    29  58,00    7  58,33    7  70,00 
    productos típ 
 5 Excursiones      59  81,94    41  82,00   10  83,33    8  80,00 
 6 Pràctica de de   54  75,00    35  70,00   10  83,33    9  90,00 
   portes diverso 
 7 Actividades ac   53  73,61    34  68,00    9  75,00   10 100,00 
   uáticas (subma 
 8 Deportes de ri   19  26,39    15  30,00    2  16,67    2  20,00 
   esgo (escalada 
 9 Rutas en 4 x 4   10  13,89     7  14,00    1   8,33    2  20,00 
10 Práctica de fa   14  19,44    12  24,00    0   0,00    2  20,00 
   enas agrícolas 
11 Caza              5   6,94     4   8,00    0   0,00    1  10,00 
12 Pesca            13  18,06    10  20,00    0   0,00    3  30,00 
13 Otras            14  19,44    12  24,00    2  16,67    0   0,00 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       433   (72)   304   (50)   61   (12)   68   (10) 
 
       Ji cuadrado con 24 grados de libertad = 12,3719    (p = 0,9754) 
 
 

 
 
 

TAULA 11 - tipus de règim d’allotjament per tipus d’establiment  
 
 

 
TABULACIÓN CRUZADA 

 
 
Filas:    4. ¿Qué tipo de régimen de alojamiento ofrece en su establecimiento? 
Columnas: 1. Tipo de establecimiento: 
 
                                              Tip_esta 
                               ----------------------------------- 
                     TOTAL     Agroturismo Hotel rural Turismo de   
                    MUESTRA                            interior     
                  -----------  ----------- ----------- ----------- 
Rég-aloj          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Casa de alquil    8  10,96     6  12,50    0   0,00    2  20,00 
   er completo    
 2 Sólo alojamien    2   2,74     2   4,17    0   0,00    0   0,00 
   to compartido  
 3 Alojamiento y    63  86,30    42  87,50   11  73,33   10 100,00 
   desayuno       
 4 Media pensión    26  35,62    15  31,25   10  66,67    1  10,00 
 5 Pensión comple    5   6,85     3   6,25    2  13,33    0   0,00 
   ta             
 6 Otros             6   8,22     3   6,25    3  20,00    0   0,00 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       110   (73)    71   (48)   26   (15)   13   (10) 
 
       Ji cuadrado con 10 grados de libertad = 14,0867    (p = 0,1691) 
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TAULA 12 - Tipus de règim d’allotjament per illa.  
 
 
 

TABULACIÓN CRUZADA 
 
 
Filas:    4. ¿Qué tipo de régimen de alojamiento ofrece en su establecimiento? 
Columnas: 2. Isla 
 
                                              Isla     
                               ----------------------------------- 
                     TOTAL     Mallorca    Menorca     Eivissa      
                    MUESTRA                                         
                  -----------  ----------- ----------- ----------- 
Rég-aloj          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Casa de alquil    8  10,96     5   9,80    2  16,67    1  10,00 
   er completo    
 2 Sólo alojamien    2   2,74     2   3,92    0   0,00    0   0,00 
   to compartido  
 3 Alojamiento y    63  86,30    43  84,31   11  91,67    9  90,00 
   desayuno       
 4 Media pensión    26  35,62    21  41,18    4  33,33    1  10,00 
 5 Pensión comple    5   6,85     3   5,88    0   0,00    2  20,00 
   ta             
 6 Otros             6   8,22     2   3,92    2  16,67    2  20,00 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       110   (73)    76   (51)   19   (12)   15   (10) 
 
       Ji cuadrado con 10 grados de libertad = 10,8361    (p = 0,3704) 
 
 
 

 
 

TAULA 13 - Posicionament de les distintes illes respecte de les seves 
estratègies de preus. 

 
 
 
               ANÁLISIS FACTORIAL DE CORRESPONDENCIAS 
                  
 
TABLA DE FRECUENCIAS:  
 
 
                                Isla     
                     -------------------------- 
                                                
                     Mallorca Menorca  Eivissa  
                     -------- -------- -------- 
 1. Ofertas -Oferta      6        1        1    
   de fin de semana  
 2. Ofertas -Oferta      3        0        0    
   2 x 1             
 3. Ofertas -Oferta     16        1        2    
   especial por sem  
 4. Ofertas -Otras o    19        5        6    
   fertas            
 5. Ofertas -No real    19        5        3    
   iza ofertas       
 
 
INERCIA TOTAL:      0,053295            JI-CUADRADO:      4,6367 
 
                              EJE 1    EJE 2   
                            -------- -------- 
VALORES PROPIOS:              0,0439   0,0094  
CONTRIBUCIÓN A LA INERCIA:   82,3071  17,6929  
 
VECTORES PROPIOS:            -0,6143  -0,0600  
                              1,7976  -1,7375  
                              1,4275   2,0524  
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ESTUDIO DE LAS COLUMNAS 
                             E J E   1                 E J E   2           
                      ----------------------    ----------------------     
                      COOR-   CORRE-  % INER.   COOR-   CORRE-  % INER.    
                      DENADA  LACIÓN  EXPLIC.   DENADA  LACIÓN  EXPLIC.    
                      ------  ------  ------    ------  ------  ------     
 1. Mallorca          -0,129   0,998   27,33    -0,006   0,002    0,26     
 2. Menorca            0,376   0,833   44,57    -0,169   0,167   41,64     
 3. Eivissa            0,299   0,692   28,11     0,199   0,308   58,10     
 
 
ESTUDIO DE LAS FILAS 
                             E J E   1                 E J E   2           
                      ----------------------    ----------------------     
                      COOR-   CORRE-  % INER.   COOR-   CORRE-  % INER.    
                      DENADA  LACIÓN  EXPLIC.   DENADA  LACIÓN  EXPLIC.    
                      ------  ------  ------    ------  ------  ------     
 1. Ofertas -Oferta   -0,058   0,991    0,70    -0,006   0,009    0,03     
    de fin de semana  
 2. Ofertas -Oferta   -0,614   0,991   29,66    -0,060   0,009    1,32     
    2 x 1             
 3. Ofertas -Oferta   -0,272   0,931   36,95     0,074   0,069   12,71     
    especial por sem  
 4. Ofertas -Otras o   0,196   0,848   30,21     0,083   0,152   25,14     
    fertas            
 5. Ofertas -No real   0,059   0,159    2,48    -0,136   0,841   60,80     
    iza ofertas       
 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS EJES FACTORIALES 
 
VARIABLES COLUMNA: 
 
Código    Significado 
------  ---------------- 
   A    Mallorca 
   B    Menorca 
   C    Eivissa 
 
 
VARIABLES FILA: 
 
Código    Significado 
------  ---------------- 
   1    Ofertas -Oferta de fin de semana 
   2    Ofertas -Oferta 2 x 1 
   3    Ofertas -Oferta especial por sem 
   4    Ofertas -Otras ofertas 
   5    Ofertas -No realiza ofertas 
 
 
EJES 1 y 2: 
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TAULA 14 – Posicionament dels distints tipos d’allotjament respecte de les 
seves estratègies de preus. 
 
 
 

ANÁLISIS FACTORIAL DE CORRESPONDENCIAS 
 
 
TABLA DE FRECUENCIAS:  
 
                             Tip_esta 
                     -------------------------- 
                       Agr      Hot    Turismo  
                     oturismo el rural de inter 
                     -------- -------- -------- 
 1. Ofertas -Oferta      6        2        0    
   de fin de semana  
 2. Ofertas -Oferta      2        0        1    
   2 x 1             
 3. Ofertas -Oferta     12        1        6    
   especial por sem  
 4. Ofertas -Otras o    20        8        2    
   fertas            
 5. Ofertas -No real    20        5        2    
   iza ofertas       
 
 
INERCIA TOTAL:      0,146558            JI-CUADRADO:     12,7506 
 
                              EJE 1    EJE 2   
                            -------- -------- 
VALORES PROPIOS:              0,1405   0,0061  
CONTRIBUCIÓN A LA INERCIA:   95,8694   4,1306  
 
VECTORES PROPIOS:            -0,1109  -0,6616  
                             -1,2215   1,7162  
                              2,3815   1,1124  
 
 
 
ESTUDIO DE LAS COLUMNAS 
                             E J E   1                 E J E   2           
                      ----------------------    ----------------------     
                      COOR-   CORRE-  % INER.   COOR-   CORRE-  % INER.    
                      DENADA  LACIÓN  EXPLIC.   DENADA  LACIÓN  EXPLIC.    
                      ------  ------  ------    ------  ------  ------     
 1. Agroturismo       -0,042   0,395    0,85    -0,051   0,605   30,19     
 2. Hotel rural       -0,458   0,922   27,44     0,134   0,078   54,17     
 3. Turismo de inter   0,893   0,991   71,71     0,087   0,009   15,65     
 
 
ESTUDIO DE LAS FILAS 
                             E J E   1                 E J E   2           
                      ----------------------    ----------------------     
                      COOR-   CORRE-  % INER.   COOR-   CORRE-  % INER.    
                      DENADA  LACIÓN  EXPLIC.   DENADA  LACIÓN  EXPLIC.    
                      ------  ------  ------    ------  ------  ------     
 1. Ofertas -Oferta   -0,389   0,971    9,88    -0,067   0,029    6,85     
    de fin de semana  
 2. Ofertas -Oferta    0,720   0,991   12,72    -0,070   0,009    2,81     
    2 x 1             
 3. Ofertas -Oferta    0,618   0,999   59,31     0,024   0,001    2,04     
    especial por sem  
 4. Ofertas -Otras o  -0,241   0,876   14,24     0,091   0,124   46,92     
    fertas            
 5. Ofertas -No real  -0,132   0,683    3,84    -0,090   0,317   41,39     
    iza ofertas       
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS EJES FACTORIALES 
 
VARIABLES COLUMNA: 
 
Código    Significado 
------  ---------------- 
   A    Agroturismo 
   B    Hotel rural 
   C    Turismo de inter 
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VARIABLES FILA: 
 
Código    Significado 
------  ---------------- 
   1    Ofertas -Oferta de fin de semana 
   2    Ofertas -Oferta 2 x 1 
   3    Ofertas -Oferta especial por sem 
   4    Ofertas -Otras ofertas 
   5    Ofertas -No realiza ofertas 
 
 
 
EJES 1 y 2: 
 

                    
 
 
 
 

 
 
TAULA 15  - Posicionament dels distintes illes respecte de les seves 
estratègies de promoció. 

 
 
 

ANÁLISIS FACTORIAL DE CORRESPONDENCIAS 
 
 
TABLA DE FRECUENCIAS:  
 
                             Isla     
                     -------------------------- 
                                                
                     Mallorca Menorca  Eivissa  
                     -------- -------- -------- 
 1. Inf_esta-Internet   51       12       10    
 2. Inf_esta-Agencias   31        7        6    
    de viajes trad  
 3. Inf_esta-Agencias   40        5        4    
    de viajes espec.  
 4. Inf_esta-Folletos   43        9        9    
 5. Inf_esta-Guías      36        8        8    
 6. Inf_esta-Ferias     20        5        6    
 7. Inf_esta-Centrales  24        5        3    
    de reservas  
 8. Inf_esta-Otros       4        2        3    
 
 
INERCIA TOTAL:      0,022877            JI-CUADRADO:      8,0300 
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                              EJE 1    EJE 2   
                            -------- -------- 
VALORES PROPIOS:              0,0216   0,0013  
CONTRIBUCIÓN A LA INERCIA:   94,2927   5,7073  
 
VECTORES PROPIOS:             0,6036  -0,2127  
                             -0,8807   2,2016  
                             -2,1148  -1,3003  
 
 
 
ESTUDIO DE LAS COLUMNAS 
                             E J E   1                 E J E   2           
                      ----------------------    ----------------------     
                      COOR-   CORRE-  % INER.   COOR-   CORRE-  % INER.    
                      DENADA  LACIÓN  EXPLIC.   DENADA  LACIÓN  EXPLIC.    
                      ------  ------  ------    ------  ------  ------     
 1. Mallorca           0,089   0,993   25,85    -0,008   0,007    3,21     
 2. Menorca           -0,129   0,726   11,71     0,080   0,274   73,19     
 3. Eivissa           -0,311   0,978   62,44    -0,047   0,022   23,60     
 
 
ESTUDIO DE LAS FILAS 
 
                             E J E   1                 E J E   2           
                      ----------------------    ----------------------     
                      COOR-   CORRE-  % INER.   COOR-   CORRE-  % INER.    
                      DENADA  LACIÓN  EXPLIC.   DENADA  LACIÓN  EXPLIC.    
                      ------  ------  ------    ------  ------  ------     
 1. Inf_esta-Interne  -0,013   0,116    0,16     0,035   0,884   19,69     
    t                 
 2. Inf_esta-Agencia  -0,003   0,019    0,01     0,023   0,981    5,11     
    s de viajes trad  
 3. Inf_esta-Agencia   0,230   0,946   34,31    -0,055   0,054   32,52     
    s de viajes espe  
 4. Inf_esta-Folleto  -0,016   0,484    0,22    -0,017   0,516    3,84     
    s                 
 5. Inf_esta-Guías    -0,043   0,961    1,27    -0,009   0,039    0,84     
 6. Inf_esta-Ferias   -0,162   0,958   10,74    -0,034   0,042    7,74     
 7. Inf_esta-Central   0,117   0,777    5,77     0,063   0,223   27,32     
    es de reservas y  
 8. Inf_esta-Otros    -0,632   0,996   47,53    -0,039   0,004    2,95     
 
 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS EJES FACTORIALES 
 
VARIABLES COLUMNA: 
 
Código    Significado 
------  ---------------- 
   A    Mallorca 
   B    Menorca 
   C    Eivissa 
 
 
VARIABLES FILA: 
 
Código    Significado 
------  ---------------- 
   1    Inf_esta-Internet 
   2    Inf_esta-Agencias de viajes trad 
   3    Inf_esta-Agencias de viajes espe 
   4    Inf_esta-Folletos 
   5    Inf_esta-Guías 
   6    Inf_esta-Ferias 
   7    Inf_esta-Centrales de reservas y 
   8    Inf_esta-Otros 
 
 
 
EJES 1 y 2: 
 



ANNEXES                                                                                                                                         I 

  

 
- 387 - 

                                                  
 
 
 
 
 

 
 
TAULA 16 - Posicionament dels distints tipos d’allotjament respecte de les 
seves estratègies de promoció 
 
 
 

ANÁLISIS FACTORIAL DE CORRESPONDENCIAS 
 
 
TABLA DE FRECUENCIAS:  
 
                             Tip_esta 
                     -------------------------- 
                       Agr      Hot    Turismo  
                     oturismo el rural de inter 
                     -------- -------- -------- 
 1. Inf_esta-Internet   48       15       10    
 2. Inf_esta-Agencias   27       11        6    
    de viajes trad  
 3. Inf_esta-Agencias   32       11        6    
    de viajes espec.  
 4. Inf_esta-Folletos   41       13        7    
 5. Inf_esta-Guías      34       12        6    
 6. Inf_esta-Ferias     22        6        3    
 7. Inf_esta-Centrales  24        5        3    
   es de reservas 
 8. Inf_esta-Otros       6        3        0    
 
 
INERCIA TOTAL:      0,011044            JI-CUADRADO:      3,8765 
 
 
                              EJE 1    EJE 2   
                            -------- -------- 
VALORES PROPIOS:              0,0055   0,0055  
CONTRIBUCIÓN A LA INERCIA:   50,2408  49,7592  
 
VECTORES PROPIOS:            -0,1501   0,6910  
                             -0,9430  -1,6520  
                              2,6046  -0,8814  
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ESTUDIO DE LAS COLUMNAS 
 
                             E J E   1                 E J E   2           
                      ----------------------    ----------------------     
                      COOR-   CORRE-  % INER.   COOR-   CORRE-  % INER.    
                      DENADA  LACIÓN  EXPLIC.   DENADA  LACIÓN  EXPLIC.    
                      ------  ------  ------    ------  ------  ------     
 1. Agroturismo       -0,011   0,045    1,50     0,051   0,955   31,83     
 2. Hotel rural       -0,070   0,248   19,25    -0,122   0,752   59,09     
 3. Turismo de inter   0,194   0,898   79,24    -0,065   0,102    9,07     
 
 
ESTUDIO DE LAS FILAS 
                             E J E   1                 E J E   2           
                      ----------------------    ----------------------     
                      COOR-   CORRE-  % INER.   COOR-   CORRE-  % INER.    
                      DENADA  LACIÓN  EXPLIC.   DENADA  LACIÓN  EXPLIC.    
                      ------  ------  ------    ------  ------  ------     
 1. Inf_esta-Interne   0,064   0,992   15,52    -0,006   0,008    0,13     
    t                 
 2. Inf_esta-Agencia   0,027   0,059    1,69    -0,109   0,941   27,19     
    s de viajes trad  
 3. Inf_esta-Agencia   0,009   0,101    0,21    -0,028   0,899    1,92     
    s de viajes espe  
 4. Inf_esta-Folleto  -0,003   0,065    0,03     0,011   0,936    0,40     
    s                 
 5. Inf_esta-Guías    -0,015   0,193    0,62    -0,031   0,807    2,61     
 6. Inf_esta-Ferias   -0,037   0,158    2,18     0,085   0,842   11,70     
 7. Inf_esta-Central  -0,016   0,008    0,41     0,177   0,992   52,26     
    es de reservas y  
 8. Inf_esta-Otros    -0,414   0,955   79,35    -0,090   0,045    3,78     
 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS EJES FACTORIALES 
 
VARIABLES COLUMNA: 
 
Código    Significado 
------  ---------------- 
   A    Agroturismo 
   B    Hotel rural 
   C    Turismo de inter 
 
VARIABLES FILA: 
 
Código    Significado 
------  ---------------- 
   1    Inf_esta-Internet 
   2    Inf_esta-Agencias de viajes trad 
   3    Inf_esta-Agencias de viajes espe 
   4    Inf_esta-Folletos 
   5    Inf_esta-Guías 
   6    Inf_esta-Ferias 
   7    Inf_esta-Centrales de reservas y 
   8    Inf_esta-Otros 
 
 
 
EJES 1 y 2: 
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TAULA 17 - Posicionament de les illes respecte de les seves estratègies de 
distribució. 

 
 
 

ANÁLISIS FACTORIAL DE CORRESPONDENCIAS 
 
 
TABLA DE FRECUENCIAS:  
                             Isla     
                     -------------------------- 
                                                
                     Mallorca Menorca  Eivissa  
                     -------- -------- -------- 
 1. Con_esta-Agencia    35        7        6    
    de viajes (físi  
 2. Con_esta-INTERNET   39        6        5    
    - En una agenc  
 3. Con_esta-INTERNET   29        6        3    
    - En una centr  
 4. Con_esta-INTERNET   45       11        9    
    - Oferente fin  
 5. Con_esta-Folletos   42        6        6    
 6. Con_esta-Guías      30        6        9    
 7. Con_esta-AnuncioS   15        5        6    
    en prensa       
 8. Con_esta-Amigos     46       10       10    
 9. Con_esta-Asociac.   23        1        1    
 10.Con_esta-Ferias    14        2        5    
11. Con_esta-RevistaS   29        6        9    
    especializadas  
12. Con_esta-Otros       5        1        1    
 
 
INERCIA TOTAL:      0,032834            JI-CUADRADO:     16,0561 
 
                              EJE 1    EJE 2   
                            -------- -------- 
VALORES PROPIOS:              0,0266   0,0063  
CONTRIBUCIÓN A LA INERCIA:   80,9635  19,0365  
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VECTORES PROPIOS:             0,5889  -0,2059  
                             -0,8758   2,3519  
                             -2,1231  -1,2157  
 
 
ESTUDIO DE LAS COLUMNAS 
                             E J E   1                 E J E   2           
                      ----------------------    ----------------------     
                      COOR-   CORRE-  % INER.   COOR-   CORRE-  % INER.    
                      DENADA  LACIÓN  EXPLIC.   DENADA  LACIÓN  EXPLIC.    
                      ------  ------  ------    ------  ------  ------     
 1. Mallorca           0,096   0,972   24,96    -0,016   0,028    3,05     
 2. Menorca           -0,143   0,371   10,51     0,186   0,629   75,79     
 3. Eivissa           -0,346   0,928   64,53    -0,096   0,072   21,16     
 
 
ESTUDIO DE LAS FILAS 
                             E J E   1                 E J E   2           
                      ----------------------    ----------------------     
                      COOR-   CORRE-  % INER.   COOR-   CORRE-  % INER.    
                      DENADA  LACIÓN  EXPLIC.   DENADA  LACIÓN  EXPLIC.    
                      ------  ------  ------    ------  ------  ------     
 1. Con_esta-Agencia   0,036   0,441    0,49     0,041   0,559    2,63     
     de viajes (fís.)  
 2. Con_esta-INTERNET  0,142   1,000    7,75     0,000   0,000    0,00     
     - En una agenc  
 3. Con_esta-INTERNET  0,144   0,596    6,02     0,118   0,404   17,38     
     - En una centr  
 4. Con_esta-INTERNET -0,034   0,135    0,59     0,087   0,865   16,15     
     - Oferente fin  
 5. Con_esta-Folleto   0,125   0,931    6,47    -0,034   0,069    2,03     
 6. Con_esta-Guías    -0,149   0,832    7,66    -0,067   0,168    6,57     
 7. Con_esta-Anuncios -0,319   0,973   20,30     0,053   0,027    2,38     
    en prensa       
 8. Con_esta-Amigos   -0,044   0,702    0,98     0,029   0,298    1,77     
 9. Con_esta-Asociac.  0,422   0,896   34,22    -0,144   0,104   16,96     
10. Con_esta-Ferias   -0,196   0,484    6,23    -0,203   0,516   28,24     
11. Con_esta-Revista  -0,166   0,871    9,28    -0,064   0,129    5,83     
    especializadas  
12. Con_esta-Otros    -0,008   0,206    0,00     0,015   0,794    0,05     
 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS EJES FACTORIALES 
 
VARIABLES COLUMNA: 
 
Código    Significado 
------  ---------------- 
   A    Mallorca 
   B    Menorca 
   C    Eivissa 
 
 
VARIABLES FILA: 
 
Código    Significado 
------  ---------------- 
   1    Con_esta-Agencia de viajes (físi 
   2    Con_esta-INTERNET - En una agenc 
   3    Con_esta-INTERNET - En una centr 
   4    Con_esta-INTERNET - Oferente fin 
   5    Con_esta-Folletos 
   6    Con_esta-Guías 
   7    Con_esta-Anuncios en prensa 
   8    Con_esta-Amigos 
   9    Con_esta-Asociaciones 
  10    Con_esta-Ferias 
  11    Con_esta-Revistas especializadas 
  12    Con_esta-Otros 
 
 
 
EJES 1 y 2: 
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TAULA 18 - Posicionament dels distints tipos d’allotjament respecte de les 
seves estratègies de distribució. 

 
 

                
ANÁLISIS FACTORIAL DE CORRESPONDENCIAS 

                  
 
TABLA DE FRECUENCIAS:  
                             Tip_esta 
                     -------------------------- 
                       Agr      Hot    Turismo  
                     oturismo el rural de inter 
                     -------- -------- -------- 
 1. Con_esta-Agencia    30       13        5    
    de viajes (fís.  
 2. Con_esta-INTERNET   35        9        6    
    - En una agenc  
 3. Con_esta-INTERNET   26        7        5    
    - En una centr  
 4. Con_esta-INTERNET   44       13        8    
    - Oferente fin  
 5. Con_esta-Folletos   36       12        6    
 6. Con_esta-Guías      29       12        4    
 7. Con_esta-Anuncios   15        8        3    
    en prensa       
 8. Con_esta-Amigos     44       14        8    
 9. Con_esta-Asociac.   17        5        3    
10. Con_esta-Ferias     17        3        1    
11. Con_esta-Revistas   28       12        4    
    especializadas  
12. Con_esta-Otros       4        2        1    
 
 
INERCIA TOTAL:      0,013821            JI-CUADRADO:      6,7586 
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                              EJE 1    EJE 2   
                            -------- -------- 
VALORES PROPIOS:              0,0102   0,0036  
CONTRIBUCIÓN A LA INERCIA:   74,0643  25,9357  
 
VECTORES PROPIOS:            -0,6092  -0,3654  
                              1,8295  -0,3134  
                             -0,0605   2,8376  
 
 
ESTUDIO DE LAS COLUMNAS 
                             E J E   1                 E J E   2           
                      ----------------------    ----------------------     
                      COOR-   CORRE-  % INER.   COOR-   CORRE-  % INER.    
                      DENADA  LACIÓN  EXPLIC.   DENADA  LACIÓN  EXPLIC.    
                      ------  ------  ------    ------  ------  ------     
 1. Agroturismo       -0,062   0,888   24,66    -0,022   0,112    8,87     
 2. Hotel rural        0,185   0,990   75,30    -0,019   0,010    2,21     
 3. Turismo de inter  -0,006   0,001    0,04     0,170   0,999   88,92     
 
 
ESTUDIO DE LAS FILAS 
                             E J E   1                 E J E   2           
                      ----------------------    ----------------------     
                      COOR-   CORRE-  % INER.   COOR-   CORRE-  % INER.    
                      DENADA  LACIÓN  EXPLIC.   DENADA  LACIÓN  EXPLIC.    
                      ------  ------  ------    ------  ------  ------     
 1. Con_esta-Agencia   0,108   0,974   11,28    -0,018   0,026    0,86     
     de viajes (físi  
 2. Con_esta-INTERNE  -0,104   0,931   10,88     0,028   0,069    2,29     
    T - En una agenc  
 3. Con_esta-INTERNE  -0,088   0,641    5,84     0,066   0,359    9,34     
    T - En una centr  
 4. Con_esta-INTERNE  -0,054   0,654    3,77     0,039   0,346    5,70     
    T - Oferente fin  
 5. Con_esta-Folleto  -0,006   0,904    0,04     0,002   0,096    0,01     
    s                 
 6. Con_esta-Guías     0,090   0,644    7,27    -0,067   0,356   11,46     
 7. Con_esta-Anuncio   0,205   0,990   21,72     0,020   0,010    0,60     
    s en prensa       
 8. Con_esta-Amigos   -0,025   0,359    0,85     0,034   0,641    4,32     
 9. Con_esta-Asociac  -0,056   0,782    1,54     0,029   0,218    1,23     
    iones             
10. Con_esta-Ferias   -0,235   0,566   23,10    -0,205   0,434   50,57     
11. Con_esta-Revista   0,106   0,756    9,84    -0,060   0,244    9,05     
    s especializadas  
12. Con_esta-Otros     0,166   0,706    3,85     0,107   0,294    4,57     
 
 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS EJES FACTORIALES 
 
VARIABLES COLUMNA: 
 
Código    Significado 
------  ---------------- 
   A    Agroturismo 
   B    Hotel rural 
   C    Turismo de inter 
 
 
VARIABLES FILA: 
 
Código    Significado 
------  ---------------- 
   1    Con_esta-Agencia de viajes (físi 
   2    Con_esta-INTERNET - En una agenc 
   3    Con_esta-INTERNET - En una centr 
   4    Con_esta-INTERNET - Oferente fin 
   5    Con_esta-Folletos 
   6    Con_esta-Guías 
   7    Con_esta-Anuncios en prensa 
   8    Con_esta-Amigos 
   9    Con_esta-Asociaciones 
  10    Con_esta-Ferias 
  11    Con_esta-Revistas especializadas 
  12    Con_esta-Otros 
 
 
 
EJES 1 y 2: 
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TAULA 19 – Creuament de les activitats practicades pels turistes a les illes 
amb les variables d’acompanyament. 
 
 
 

TABULACIÓN CRUZADA 
 
 
Filas:    93. Puede indicarnos cuáles de las siguientes actividades ha practicado en la isla (respuestas múltiples): 
Columnas: 1. Tip_esta 
 
                                              Tip_esta 
                               ----------------------------------- 
                     TOTAL     Agroturismo Turismo rur Turismo de   
                    MUESTRA                al          interior     
                  -----------  ----------- ----------- ----------- 
Activida          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Golf             69  12,75    30   7,96   32  27,59    7  14,58 
 2 Actividades ac   77  14,23    63  16,71    6   5,17    8  16,67 
   uáticas (naveg 
 3 Submarinismo     56  10,35    38  10,08   13  11,21    5  10,42 
 4 Senderismo      195  36,04   145  38,46   34  29,31   16  33,33 
 5 Cicloturismo (   78  14,42    51  13,53   19  16,38    8  16,67 
   paseos en bici 
 6 Paseos a cabal   40   7,39    31   8,22    5   4,31    4   8,33 
   lo             
 7 Otras práctica   44   8,13    30   7,96   11   9,48    3   6,25 
   s deportivas ( 
 8 Excursiones o   402  74,31   289  76,66   79  68,10   34  70,83 
   visitas a pueb 
 9 Excursiones o   305  56,38   214  56,76   58  50,00   33  68,75 
   visitas a luga 
10 Visitas a parq  201  37,15   151  40,05   35  30,17   15  31,25 
   ues o zonas na 
11 Observación de   67  12,38    55  14,59    9   7,76    3   6,25 
    pájaros       
12 Pasear          332  61,37   234  62,07   65  56,03   33  68,75 
13 Realizar activ  103  19,04    77  20,42   21  18,10    5  10,42 
   idades cultura 
14 Descubrir la g  377  69,69   272  72,15   76  65,52   29  60,42 
   astronomia loc 
15 Entretenimient   71  13,12    46  12,20   19  16,38    6  12,50 
   o nocturno.    
16 Visitas a parq   33   6,10    24   6,37    7   6,03    2   4,17 
   ues acuáticos  
17 Ir a la playa   352  65,06   259  68,70   73  62,93   20  41,67 
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18 Tomar el sol e  352  65,06   251  66,58   89  76,72   12  25,00 
   n la piscina   
19 Ir de compras   243  44,92   173  45,89   50  43,10   20  41,67 
20 Caza              4   0,74     3   0,80    0   0,00    1   2,08 
21 Pesca            17   3,14    14   3,71    2   1,72    1   2,08 
22 Otros (indicar   30   5,55    25   6,63    3   2,59    2   4,17 
    cuáles)       
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL      3448  (541)  2475  (377)  706  (116)  267   (48) 
 
       Ji cuadrado con 42 grados de libertad = 79,2802    (p = 0,0004) 
 
 
 
Filas:    93. Puede indicarnos cuáles de las siguientes actividades ha practicado en la isla (respuestas múltiples): 
Columnas: 2. Isla 
 
                                              Isla     
                               ----------------------------------- 
                     TOTAL     Mallorca    Menorca     Ibiza        
                    MUESTRA                                         
                  -----------  ----------- ----------- ----------- 
Activida          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Golf             69  12,75    56  14,74    0   0,00   13  15,66 
 2 Actividades ac   77  14,23    30   7,89   23  29,49   24  28,92 
   uáticas (naveg 
 3 Submarinismo     56  10,35    26   6,84   14  17,95   16  19,28 
 4 Senderismo      195  36,04   130  34,21   35  44,87   30  36,14 
 5 Cicloturismo (   78  14,42    56  14,74    3   3,85   19  22,89 
   paseos en bici 
 6 Paseos a cabal   40   7,39    18   4,74    7   8,97   15  18,07 
   lo             
 7 Otras práctica   44   8,13    28   7,37    5   6,41   11  13,25 
   s deportivas ( 
 8 Excursiones o   402  74,31   290  76,32   62  79,49   50  60,24 
   visitas a pueb 
 9 Excursiones o   305  56,38   231  60,79   49  62,82   25  30,12 
   visitas a luga 
10 Visitas a parq  201  37,15   141  37,11   42  53,85   18  21,69 
   ues o zonas na 
11 Observación de   67  12,38    49  12,89    8  10,26   10  12,05 
    pájaros       
12 Pasear          332  61,37   241  63,42   56  71,79   35  42,17 
13 Realizar activ  103  19,04    81  21,32   10  12,82   12  14,46 
   idades cultura 
14 Descubrir la g  377  69,69   283  74,47   49  62,82   45  54,22 
   astronomia loc 
15 Entretenimient   71  13,12    24   6,32   12  15,38   35  42,17 
   o nocturno.    
16 Visitas a parq   33   6,10    24   6,32    2   2,56    7   8,43 
   ues acuáticos  
17 Ir a la playa   352  65,06   227  59,74   68  87,18   57  68,67 
18 Tomar el sol e  352  65,06   258  67,89   43  55,13   51  61,45 
   n la piscina   
19 Ir de compras   243  44,92   160  42,11   33  42,31   50  60,24 
20 Caza              4   0,74     2   0,53    0   0,00    2   2,41 
21 Pesca            17   3,14     7   1,84    3   3,85    7   8,43 
22 Otros (indicar   30   5,55    24   6,32    1   1,28    5   6,02 
    cuáles)       
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL      3448  (541)  2386  (380)  525   (78)  537   (83) 
 
       Ji cuadrado con 42 grados de libertad = 230,2419    (p = 0,0000) 
 
 
 
Filas:    93. Puede indicarnos cuáles de las siguientes actividades ha practicado en la isla (respuestas múltiples): 
Columnas: 120. Este viaje lo ha realizado: 
 
                                                        Comp_via 
                               ----------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Solo        En pareja   En familia  Con amigos  Otros grupo  
                    MUESTRA                                                    s            
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
Activida          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Golf             69  12,75     4  23,53   46  12,81    8   7,21    9  20,00    2  22,22 
 2 Actividades ac   77  14,23     2  11,76   47  13,09   19  17,12    8  17,78    1  11,11 
   uáticas (naveg 
 3 Submarinismo     56  10,35     0   0,00   35   9,75   13  11,71    7  15,56    1  11,11 
 4 Senderismo      195  36,04     7  41,18  134  37,33   29  26,13   20  44,44    5  55,56 
 5 Cicloturismo (   78  14,42     5  29,41   47  13,09   12  10,81   13  28,89    1  11,11 
   paseos en bici 
 6 Paseos a cabal   40   7,39     3  17,65   14   3,90   13  11,71    9  20,00    1  11,11 
   lo             
 7 Otras práctica   44   8,13     3  17,65   22   6,13   11   9,91    7  15,56    1  11,11 
   s deportivas ( 
 8 Excursiones o   402  74,31    10  58,82  283  78,83   77  69,37   27  60,00    5  55,56 
   visitas a pueb 
 9 Excursiones o   305  56,38     4  23,53  217  60,45   55  49,55   23  51,11    6  66,67 
   visitas a luga 
10 Visitas a parq  201  37,15     3  17,65  131  36,49   44  39,64   19  42,22    4  44,44 
   ues o zonas na 
11 Observación de   67  12,38     2  11,76   35   9,75   17  15,32   12  26,67    1  11,11 
    pájaros       
12 Pasear          332  61,37     9  52,94  228  63,51   65  58,56   25  55,56    5  55,56 
13 Realizar activ  103  19,04     2  11,76   67  18,66   17  15,32   14  31,11    3  33,33 
   idades cultura 
14 Descubrir la g  377  69,69     9  52,94  265  73,82   76  68,47   23  51,11    4  44,44 
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   astronomia loc 
15 Entretenimient   71  13,12     5  29,41   36  10,03   13  11,71   14  31,11    3  33,33 
   o nocturno.    
16 Visitas a parq   33   6,10     3  17,65   12   3,34   15  13,51    3   6,67    0   0,00 
   ues acuáticos  
17 Ir a la playa   352  65,06     9  52,94  219  61,00   84  75,68   33  73,33    7  77,78 
18 Tomar el sol e  352  65,06     9  52,94  224  62,40   79  71,17   36  80,00    4  44,44 
   n la piscina   
19 Ir de compras   243  44,92     4  23,53  162  45,13   46  41,44   26  57,78    5  55,56 
20 Caza              4   0,74     0   0,00    2   0,56    1   0,90    0   0,00    1  11,11 
21 Pesca            17   3,14     3  17,65    8   2,23    5   4,50    1   2,22    0   0,00 
22 Otros (indicar   30   5,55     3  17,65   20   5,57    6   5,41    1   2,22    0   0,00 
    cuáles)       
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL      3448  (541)    99   (17) 2254  (359)  705  (111)  330   (45)   60    (9) 
 
       Ji cuadrado con 84 grados de libertad = 161,0766    (p = 0,0000) 
 
 
 
Filas:    93. Puede indicarnos cuáles de las siguientes actividades ha practicado en la isla (respuestas múltiples): 
Columnas: 121. Tipo de viaje contratado 
 
                                                             Tipo_via 
                               ----------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Transporte  Paquete tur Paquete tur Paquete tur Paquete tur Otros        
                    MUESTRA    y alojamien ístico - Pe ístico - Me ístico - Al ístico - Só              
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
Activida          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Golf             69  12,75    33   9,91    2  50,00    2   9,52   30  23,44    1   2,70    0   0,00 
 2 Actividades ac   77  14,23    40  12,01    1  25,00    3  14,29   29  22,66    3   8,11    1   5,88 
   uáticas (naveg 
 3 Submarinismo     56  10,35    32   9,61    1  25,00    2   9,52   14  10,94    4  10,81    2  11,76 
 4 Senderismo      195  36,04   115  34,53    2  50,00   12  57,14   50  39,06   15  40,54    1   5,88 
 5 Cicloturismo (   78  14,42    37  11,11    1  25,00    4  19,05   28  21,88    7  18,92    0   0,00 
   paseos en bici 
 6 Paseos a cabal   40   7,39    18   5,41    2  50,00    2   9,52   17  13,28    0   0,00    1   5,88 
   lo             
 7 Otras práctica   44   8,13    19   5,71    1  25,00    2   9,52   17  13,28    3   8,11    1   5,88 
   s deportivas ( 
 8 Excursiones o   402  74,31   259  77,78    2  50,00   14  66,67   80  62,50   33  89,19   13  76,47 
   visitas a pueb 
 9 Excursiones o   305  56,38   197  59,16    2  50,00   11  52,38   58  45,31   28  75,68    8  47,06 
   visitas a luga 
10 Visitas a parq  201  37,15   126  37,84    1  25,00    5  23,81   46  35,94   17  45,95    6  35,29 
   ues o zonas na 
11 Observación de   67  12,38    30   9,01    0   0,00    6  28,57   20  15,63    8  21,62    3  17,65 
    pájaros       
12 Pasear          332  61,37   226  67,87    1  25,00   10  47,62   62  48,44   24  64,86    9  52,94 
13 Realizar activ  103  19,04    60  18,02    1  25,00    3  14,29   28  21,88   11  29,73    0   0,00 
   idades cultura 
14 Descubrir la g  377  69,69   241  72,37    1  25,00   11  52,38   83  64,84   30  81,08   10  58,82 
   astronomia loc 
15 Entretenimient   71  13,12    32   9,61    2  50,00    4  19,05   24  18,75    7  18,92    2  11,76 
   o nocturno.    
16 Visitas a parq   33   6,10    21   6,31    1  25,00    1   4,76    8   6,25    1   2,70    1   5,88 
   ues acuáticos  
17 Ir a la playa   352  65,06   219  65,77    0   0,00    8  38,10   84  65,63   30  81,08   10  58,82 
18 Tomar el sol e  352  65,06   216  64,86    2  50,00   14  66,67   84  65,63   25  67,57   10  58,82 
   n la piscina   
19 Ir de compras   243  44,92   151  45,35    1  25,00   10  47,62   52  40,63   18  48,65   10  58,82 
20 Caza              4   0,74     2   0,60    0   0,00    1   4,76    1   0,78    0   0,00    0   0,00 
21 Pesca            17   3,14     8   2,40    1  25,00    2   9,52    5   3,91    1   2,70    0   0,00 
22 Otros (indicar   30   5,55    17   5,11    0   0,00    3  14,29    6   4,69    3   8,11    1   5,88 
    cuáles)       
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL      3448  (541)  2099  (333)   25    (4)  130   (21)  826  (128)  269   (37)   89   (17) 
 
       Ji cuadrado con 105 grados de libertad = 159,8922    (p = 0,0004) 
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Filas:    93. Puede indicarnos cuáles de las siguientes actividades ha practicado en la isla (respuestas múltiples): 
Columnas: 126. País de residencia 
 
                                                                                           País_res 
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     España      Alemania    Reino Unido Irlanda     Francia     Austria     Países Bajo Bélgica     Suiza       Dinamarca   Italia      Otros        
                    MUESTRA                                                                            s                                                                        
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
Activida          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Golf             69  12,75    14  10,37   25  11,36   11  12,36    3  23,08    1   8,33    3  23,08    2  50,00    0   0,00    9  31,03    1  20,00    0   0,00    0   0,00 
 2 Actividades ac   77  14,23    30  22,22   17   7,73   13  14,61    1   7,69    3  25,00    2  15,38    0   0,00    2 100,00    2   6,90    0   0,00    4  50,00    3  27,27 
   uáticas (naveg 
 3 Submarinismo     56  10,35    13   9,63   16   7,27   14  15,73    2  15,38    3  25,00    1   7,69    2  50,00    0   0,00    0   0,00    2  40,00    2  25,00    1   9,09 
 4 Senderismo      195  36,04    56  41,48   80  36,36   26  29,21    3  23,08    2  16,67    9  69,23    0   0,00    1  50,00    9  31,03    2  40,00    1  12,50    6  54,55 
 5 Cicloturismo (   78  14,42    23  17,04   26  11,82   14  15,73    1   7,69    6  50,00    1   7,69    0   0,00    0   0,00    2   6,90    1  20,00    1  12,50    3  27,27 
   paseos en bici 
 6 Paseos a cabal   40   7,39    13   9,63   10   4,55    5   5,62    3  23,08    2  16,67    0   0,00    1  25,00    1  50,00    3  10,34    0   0,00    2  25,00    0   0,00 
   lo             
 7 Otras práctica   44   8,13    12   8,89   19   8,64    8   8,99    1   7,69    1   8,33    1   7,69    1  25,00    1  50,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00 
   s deportivas ( 
 8 Excursiones o   402  74,31   112  82,96  175  79,55   57  64,04    8  61,54    6  50,00    7  53,85    2  50,00    1  50,00   18  62,07    2  40,00    7  87,50    7  63,64 
   visitas a pueb 
 9 Excursiones o   305  56,38    83  61,48  138  62,73   35  39,33    7  53,85    8  66,67    9  69,23    0   0,00    1  50,00   13  44,83    1  20,00    5  62,50    5  45,45 
   visitas a luga 
10 Visitas a parq  201  37,15    60  44,44   87  39,55   21  23,60    3  23,08    6  50,00    5  38,46    1  25,00    0   0,00   10  34,48    0   0,00    3  37,50    5  45,45 
   ues o zonas na 
11 Observación de   67  12,38    19  14,07   24  10,91   12  13,48    2  15,38    2  16,67    4  30,77    0   0,00    0   0,00    2   6,90    0   0,00    2  25,00    0   0,00 
    pájaros       
12 Pasear          332  61,37   101  74,81  143  65,00   38  42,70    6  46,15    2  16,67    7  53,85    1  25,00    1  50,00   19  65,52    4  80,00    4  50,00    6  54,55 
13 Realizar activ  103  19,04    22  16,30   40  18,18   21  23,60    5  38,46    1   8,33    2  15,38    0   0,00    0   0,00    9  31,03    0   0,00    0   0,00    3  27,27 
   idades cultura 
14 Descubrir la g  377  69,69    85  62,96  167  75,91   65  73,03    5  38,46    6  50,00   12  92,31    1  25,00    1  50,00   22  75,86    0   0,00    6  75,00    7  63,64 
   astronomia loc 
15 Entretenimient   71  13,12    27  20,00   12   5,45   18  20,22    1   7,69    2  16,67    1   7,69    2  50,00    2 100,00    0   0,00    0   0,00    2  25,00    4  36,36 
   o nocturno.    
16 Visitas a parq   33   6,10     8   5,93    8   3,64   12  13,48    1   7,69    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    2   6,90    0   0,00    2  25,00    0   0,00 
   ues acuáticos  
17 Ir a la playa   352  65,06   115  85,19  123  55,91   68  76,40    6  46,15    7  58,33    5  38,46    2  50,00    2 100,00   10  34,48    3  60,00    6  75,00    5  45,45 
18 Tomar el sol e  352  65,06    83  61,48  139  63,18   78  87,64    7  53,85    6  50,00   10  76,92    3  75,00    0   0,00   17  58,62    5 100,00    2  25,00    2  18,18 
   n la piscina   
19 Ir de compras   243  44,92    69  51,11   99  45,00   36  40,45    7  53,85    5  41,67    5  38,46    2  50,00    2 100,00   10  34,48    2  40,00    3  37,50    3  27,27 
20 Caza              4   0,74     0   0,00    3   1,36    0   0,00    1   7,69    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00 
21 Pesca            17   3,14     3   2,22    4   1,82    5   5,62    0   0,00    2  16,67    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    2  25,00    1   9,09 
22 Otros (indicar   30   5,55     2   1,48   18   8,18    2   2,25    0   0,00    3  25,00    3  23,08    1  25,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    1  12,50    0   0,00 
    cuáles)       
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL      3448  (541)   950  (135) 1373  (220)  559   (89)   73   (13)   74   (12)   87   (13)   21    (4)   15    (2)  157   (29)   23    (5)   55    (8)   61   (11) 
 
       Ji cuadrado con 231 grados de libertad = 379,0220    (p = 0,0000) 
 
 
 
Filas:    93. Puede indicarnos cuáles de las siguientes actividades ha practicado en la isla (respuestas múltiples): 
Columnas: 127. Sexo 
 
                                         Sexo     
                               ----------------------- 
                     TOTAL     Hombre      Mujer        
                    MUESTRA                             
                  -----------  ----------- ----------- 
Activida          Frec    %    Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 
 1 Golf             67  12,55    41  13,49   26  11,30 
 2 Actividades ac   76  14,23    46  15,13   30  13,04 
   uáticas (naveg 
 3 Submarinismo     54  10,11    34  11,18   20   8,70 
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 4 Senderismo      192  35,96   103  33,88   89  38,70 
 5 Cicloturismo (   78  14,61    43  14,14   35  15,22 
   paseos en bici 
 6 Paseos a cabal   40   7,49    21   6,91   19   8,26 
   lo             
 7 Otras práctica   43   8,05    25   8,22   18   7,83 
   s deportivas ( 
 8 Excursiones o   399  74,72   222  73,03  177  76,96 
   visitas a pueb 
 9 Excursiones o   303  56,74   164  53,95  139  60,43 
   visitas a luga 
10 Visitas a parq  200  37,45   111  36,51   89  38,70 
   ues o zonas na 
11 Observación de   67  12,55    37  12,17   30  13,04 
    pájaros       
12 Pasear          330  61,80   185  60,86  145  63,04 
13 Realizar activ  102  19,10    47  15,46   55  23,91 
   idades cultura 
14 Descubrir la g  372  69,66   209  68,75  163  70,87 
   astronomia loc 
15 Entretenimient   70  13,11    43  14,14   27  11,74 
   o nocturno.    
16 Visitas a parq   32   5,99    13   4,28   19   8,26 
   ues acuáticos  
17 Ir a la playa   347  64,98   197  64,80  150  65,22 
18 Tomar el sol e  347  64,98   186  61,18  161  70,00 
   n la piscina   
19 Ir de compras   242  45,32   136  44,74  106  46,09 
20 Caza              4   0,75     3   0,99    1   0,43 
21 Pesca            17   3,18     9   2,96    8   3,48 
22 Otros (indicar   30   5,62    21   6,91    9   3,91 
    cuáles)       
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL      3412  (534)  1896  (304) 1516  (230) 
 
       Ji cuadrado con 21 grados de libertad = 15,2860    (p = 0,8083) 
 
 
Filas:    93. Puede indicarnos cuáles de las siguientes actividades ha practicado en la isla (respuestas múltiples): 
Columnas: 128. Edad 
                                                                                      Edad     
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Menor de 20 20 - 25     26 - 30     31 - 35     36 - 40     41 - 45     46 - 50     51 - 55     56 - 60     61 - 65     Mayor de 65  
                    MUESTRA                                                                                                                                         
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
Activida          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Golf             67  12,57     0   0,00    1   7,14    6  13,95   15  15,46    8   7,41    8   8,79   13  19,70    3   7,50    6  17,14    4  20,00    3  16,67 
 2 Actividades ac   75  14,07     0   0,00    2  14,29    8  18,60   18  18,56   15  13,89   13  14,29   10  15,15    2   5,00    3   8,57    2  10,00    2  11,11 
   uáticas (naveg 
 3 Submarinismo     54  10,13     0   0,00    3  21,43   10  23,26   15  15,46    8   7,41    9   9,89    5   7,58    1   2,50    1   2,86    2  10,00    0   0,00 
 4 Senderismo      192  36,02     0   0,00    5  35,71   10  23,26   34  35,05   33  30,56   47  51,65   25  37,88   15  37,50   10  28,57    8  40,00    5  27,78 
 5 Cicloturismo (   78  14,63     0   0,00    3  21,43    7  16,28   12  12,37   20  18,52   18  19,78    9  13,64    3   7,50    3   8,57    3  15,00    0   0,00 
   paseos en bici 
 6 Paseos a cabal   40   7,50     1 100,00    1   7,14    4   9,30   10  10,31   10   9,26    8   8,79    4   6,06    1   2,50    1   2,86    0   0,00    0   0,00 
   lo             
 7 Otras práctica   43   8,07     0   0,00    1   7,14    6  13,95    8   8,25    9   8,33    9   9,89    7  10,61    1   2,50    1   2,86    1   5,00    0   0,00 
   s deportivas ( 
 8 Excursiones o   399  74,86     1 100,00   11  78,57   25  58,14   74  76,29   83  76,85   74  81,32   48  72,73   29  72,50   25  71,43   15  75,00   14  77,78 
   visitas a pueb 
 9 Excursiones o   303  56,85     1 100,00    6  42,86   18  41,86   53  54,64   57  52,78   62  68,13   41  62,12   20  50,00   21  60,00   13  65,00   11  61,11 
   visitas a luga 
10 Visitas a parq  200  37,52     0   0,00    4  28,57   14  32,56   38  39,18   38  35,19   43  47,25   26  39,39   17  42,50   10  28,57    5  25,00    5  27,78 
   ues o zonas na 
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11 Observación de   67  12,57     0   0,00    3  21,43    3   6,98    8   8,25   14  12,96   14  15,38    8  12,12    7  17,50    6  17,14    3  15,00    1   5,56 
    pájaros       
12 Pasear          329  61,73     1 100,00    7  50,00   24  55,81   53  54,64   67  62,04   62  68,13   48  72,73   23  57,50   19  54,29   13  65,00   12  66,67 
13 Realizar activ  102  19,14     0   0,00    3  21,43   10  23,26   11  11,34   20  18,52   19  20,88   14  21,21    8  20,00    7  20,00    6  30,00    4  22,22 
   idades cultura 
14 Descubrir la g  372  69,79     0   0,00    8  57,14   30  69,77   61  62,89   75  69,44   65  71,43   48  72,73   30  75,00   23  65,71   19  95,00   13  72,22 
   astronomia loc 
15 Entretenimient   70  13,13     0   0,00    2  14,29   13  30,23   25  25,77   13  12,04   10  10,99    5   7,58    0   0,00    1   2,86    1   5,00    0   0,00 
   o nocturno.    
16 Visitas a parq   32   6,00     0   0,00    3  21,43    1   2,33    5   5,15   12  11,11    6   6,59    3   4,55    0   0,00    1   2,86    1   5,00    0   0,00 
   ues acuáticos  
17 Ir a la playa   347  65,10     1 100,00   10  71,43   29  67,44   73  75,26   72  66,67   63  69,23   38  57,58   21  52,50   18  51,43   12  60,00   10  55,56 
18 Tomar el sol e  346  64,92     0   0,00   10  71,43   23  53,49   59  60,82   73  67,59   64  70,33   50  75,76   21  52,50   21  60,00   13  65,00   12  66,67 
   n la piscina   
19 Ir de compras   241  45,22     1 100,00    9  64,29   21  48,84   39  40,21   56  51,85   41  45,05   35  53,03   17  42,50    9  25,71    7  35,00    6  33,33 
20 Caza              4   0,75     0   0,00    0   0,00    0   0,00    1   1,03    0   0,00    2   2,20    1   1,52    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00 
21 Pesca            17   3,19     0   0,00    1   7,14    0   0,00    6   6,19    3   2,78    4   4,40    1   1,52    0   0,00    2   5,71    0   0,00    0   0,00 
22 Otros (indicar   30   5,63     0   0,00    0   0,00    1   2,33    6   6,19    7   6,48    4   4,40    3   4,55    5  12,50    2   5,71    1   5,00    1   5,56 
    cuáles)       
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL      3408  (533)     6    (1)   93   (14)  263   (43)  624   (97)  693  (108)  645   (91)  442   (66)  224   (40)  190   (35)  129   (20)   99   (18) 
 
       Ji cuadrado con 210 grados de libertad = 189,2631    (p = 0,8448) 
 
 
Filas:    93. Puede indicarnos cuáles de las siguientes actividades ha practicado en la isla (respuestas múltiples): 
Columnas: 129. Nivel de estudios 
 
                                                   Niv_estu 
                               ----------------------------------------------- 
                     TOTAL     Sin estudio Estudios pr Estudios se Estudios un  
                    MUESTRA    s           imarios     cundarios   iversitario  
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- 
Activida          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Golf             67  12,64     1   9,09    9  16,98   19  14,62   38  11,34 
 2 Actividades ac   75  14,15     2  18,18    4   7,55   17  13,08   52  15,52 
   uáticas (naveg 
 3 Submarinismo     54  10,19     1   9,09    4   7,55   13  10,00   35  10,45 
 4 Senderismo      191  36,04     2  18,18   18  33,96   44  33,85  126  37,61 
 5 Cicloturismo (   78  14,72     2  18,18   10  18,87   19  14,62   47  14,03 
   paseos en bici 
 6 Paseos a cabal   40   7,55     1   9,09    5   9,43   13  10,00   21   6,27 
   lo             
 7 Otras práctica   43   8,11     2  18,18    1   1,89    9   6,92   31   9,25 
   s deportivas ( 
 8 Excursiones o   398  75,09     9  81,82   38  71,70  100  76,92  250  74,63 
   visitas a pueb 
 9 Excursiones o   302  56,98     7  63,64   35  66,04   70  53,85  189  56,42 
   visitas a luga 
10 Visitas a parq  200  37,74     4  36,36   19  35,85   43  33,08  133  39,70 
   ues o zonas na 
11 Observación de   67  12,64     4  36,36    5   9,43   16  12,31   41  12,24 
    pájaros       
12 Pasear          328  61,89     6  54,55   33  62,26   77  59,23  211  62,99 
13 Realizar activ  102  19,25     2  18,18   14  26,42   26  20,00   60  17,91 
   idades cultura 
14 Descubrir la g  370  69,81     7  63,64   38  71,70   88  67,69  236  70,45 
   astronomia loc 
15 Entretenimient   69  13,02     1   9,09    1   1,89   19  14,62   48  14,33 
   o nocturno.    
16 Visitas a parq   32   6,04     0   0,00    2   3,77   14  10,77   16   4,78 
   ues acuáticos  
17 Ir a la playa   345  65,09     7  63,64   24  45,28   93  71,54  220  65,67 
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18 Tomar el sol e  345  65,09     8  72,73   30  56,60   98  75,38  208  62,09 
   n la piscina   
19 Ir de compras   240  45,28     7  63,64   27  50,94   71  54,62  134  40,00 
20 Caza              4   0,75     0   0,00    1   1,89    0   0,00    3   0,90 
21 Pesca            17   3,21     0   0,00    1   1,89    3   2,31   13   3,88 
22 Otros (indicar   30   5,66     0   0,00    7  13,21    8   6,15   15   4,48 
    cuáles)       
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL      3397  (530)    73   (11)  326   (53)  860  (130) 2127  (335) 
 
       Ji cuadrado con 63 grados de libertad = 58,2517    (p = 0,6459) 
 
 
Filas:    93. Puede indicarnos cuáles de las siguientes actividades ha practicado en la isla (respuestas múltiples): 
Columnas: 130. Profesión 
                                                                                                Profesio 
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Empleado    Mando inter Alto ejecut Profesional Empresario  Autónomo    Funcionario Estudiante  Jubilado    Parado      Militar     Tareas del  Otros        
                    MUESTRA                medio       ivo          liberal                                                                                        hogar                    
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
Activida          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Golf             64  12,40    10  16,95    3   3,26    7  10,14   12  11,11   13  22,03    7  29,17    4  10,81    1  12,50    4  13,33    1  50,00    0   0,00    1   5,88    1  10,00 
 2 Actividades ac   74  14,34     5   8,47   14  15,22   10  14,49   18  16,67   15  25,42    2   8,33    2   5,41    2  25,00    2   6,67    1  50,00    0   0,00    1   5,88    2  20,00 
   uáticas (naveg 
 3 Submarinismo     53  10,27     6  10,17   10  10,87    7  10,14    9   8,33   10  16,95    2   8,33    4  10,81    1  12,50    1   3,33    0   0,00    0   0,00    1   5,88    2  20,00 
 4 Senderismo      185  35,85    17  28,81   40  43,48   28  40,58   43  39,81   22  37,29    4  16,67    9  24,32    2  25,00   11  36,67    1  50,00    0   0,00    3  17,65    5  50,00 
 5 Cicloturismo (   76  14,73    13  22,03   17  18,48   10  14,49   17  15,74   10  16,95    2   8,33    4  10,81    0   0,00    2   6,67    0   0,00    0   0,00    1   5,88    0   0,00 
   paseos en bici 
 6 Paseos a cabal   38   7,36     5   8,47    7   7,61    3   4,35    9   8,33    6  10,17    1   4,17    2   5,41    1  12,50    1   3,33    0   0,00    0   0,00    2  11,76    1  10,00 
   lo             
 7 Otras práctica   41   7,95     5   8,47    4   4,35    8  11,59   13  12,04    5   8,47    1   4,17    4  10,81    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    1  10,00 
   s deportivas ( 
 8 Excursiones o   386  74,81    43  72,88   77  83,70   45  65,22   81  75,00   38  64,41   17  70,83   29  78,38    6  75,00   25  83,33    2 100,00    0   0,00   15  88,24    8  80,00 
   visitas a pueb 
 9 Excursiones o   293  56,78    34  57,63   63  68,48   33  47,83   58  53,70   27  45,76   12  50,00   25  67,57    3  37,50   20  66,67    1  50,00    0   0,00   11  64,71    6  60,00 
   visitas a luga 
10 Visitas a parq  193  37,40    22  37,29   41  44,57   23  33,33   41  37,96   19  32,20    7  29,17   17  45,95    1  12,50    7  23,33    1  50,00    0   0,00    8  47,06    6  60,00 
   ues o zonas na 
11 Observación de   63  12,21     6  10,17   10  10,87   11  15,94   13  12,04    7  11,86    4  16,67    5  13,51    2  25,00    2   6,67    0   0,00    0   0,00    2  11,76    1  10,00 
    pájaros       
12 Pasear          317  61,43    36  61,02   53  57,61   37  53,62   75  69,44   33  55,93   17  70,83   24  64,86    5  62,50   17  56,67    2 100,00    0   0,00   11  64,71    7  70,00 
13 Realizar activ   97  18,80     9  15,25   24  26,09   13  18,84   17  15,74    5   8,47    6  25,00    6  16,22    2  25,00    9  30,00    0   0,00    0   0,00    4  23,53    2  20,00 
   idades cultura 
14 Descubrir la g  360  69,77    34  57,63   67  72,83   54  78,26   78  72,22   40  67,80   16  66,67   26  70,27    1  12,50   23  76,67    2 100,00    0   0,00   12  70,59    7  70,00 
   astronomia loc 
15 Entretenimient   69  13,37    12  20,34   13  14,13    3   4,35   22  20,37   10  16,95    1   4,17    5  13,51    1  12,50    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    2  20,00 
   o nocturno.    
16 Visitas a parq   31   6,01     4   6,78    4   4,35    3   4,35    4   3,70    2   3,39    1   4,17    6  16,22    1  12,50    1   3,33    0   0,00    0   0,00    5  29,41    0   0,00 
   ues acuáticos  
17 Ir a la playa   333  64,53    39  66,10   67  72,83   31  44,93   77  71,30   33  55,93   11  45,83   26  70,27    6  75,00   21  70,00    1  50,00    0   0,00   14  82,35    7  70,00 
18 Tomar el sol e  335  64,92    40  67,80   60  65,22   49  71,01   73  67,59   30  50,85   12  50,00   26  70,27    4  50,00   21  70,00    2 100,00    0   0,00   13  76,47    5  50,00 
   n la piscina   
19 Ir de compras   230  44,57    27  45,76   41  44,57   28  40,58   50  46,30   20  33,90   15  62,50   19  51,35    5  62,50   11  36,67    0   0,00    1 100,00   10  58,82    3  30,00 
20 Caza              4   0,78     0   0,00    1   1,09    0   0,00    2   1,85    1   1,69    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00 
21 Pesca            16   3,10     3   5,08    2   2,17    3   4,35    4   3,70    1   1,69    1   4,17    2   5,41    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00 
22 Otros (indicar   27   5,23     2   3,39    7   7,61    2   2,90    4   3,70    4   6,78    1   4,17    3   8,11    0   0,00    2   6,67    0   0,00    0   0,00    0   0,00    2  20,00 
    cuáles)       
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL      3285  (516)   372   (59)  625   (92)  408   (69)  720  (108)  351   (59)  140   (24)  248   (37)   44    (8)  180   (30)   14    (2)    1    (1)  114   (17)   68   (10) 
 
       Ji cuadrado con 252 grados de libertad = 204,6779    (p = 0,9870) 
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Filas:    93. Puede indicarnos cuáles de las siguientes actividades ha practicado en la isla (respuestas múltiples): 
Columnas: 137. Gasto total en intervalos (en euros) 
 
                                                             Gto_T-in 
                               ----------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Menos de 50 Entre 500 y Entre 1001  Entre 1501  Entre 2001  Más de 2500  
                    MUESTRA    0            1000       y 1500      y 2000      y 2500                   
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
Activida          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Golf             49  12,25     4   7,69   12   8,82   14  13,21    7  13,46    1   4,55   11  34,38 
 2 Actividades ac   59  14,75     5   9,62   19  13,97   13  12,26    9  17,31    6  27,27    7  21,88 
   uáticas (naveg 
 3 Submarinismo     41  10,25     6  11,54    9   6,62    9   8,49    7  13,46    4  18,18    6  18,75 
 4 Senderismo      148  37,00    17  32,69   47  34,56   43  40,57   20  38,46    8  36,36   13  40,63 
 5 Cicloturismo (   56  14,00     6  11,54   18  13,24   14  13,21    7  13,46    4  18,18    7  21,88 
   paseos en bici 
 6 Paseos a cabal   23   5,75     5   9,62    7   5,15    3   2,83    4   7,69    1   4,55    3   9,38 
   lo             
 7 Otras práctica   28   7,00     3   5,77    7   5,15    8   7,55    7  13,46    1   4,55    2   6,25 
   s deportivas ( 
 8 Excursiones o   303  75,75    38  73,08  111  81,62   78  73,58   38  73,08   16  72,73   22  68,75 
   visitas a pueb 
 9 Excursiones o   235  58,75    32  61,54   73  53,68   70  66,04   30  57,69   13  59,09   17  53,13 
   visitas a luga 
10 Visitas a parq  154  38,50    18  34,62   55  40,44   39  36,79   22  42,31    8  36,36   12  37,50 
   ues o zonas na 
11 Observación de   47  11,75     7  13,46   19  13,97    9   8,49    6  11,54    3  13,64    3   9,38 
    pájaros       
12 Pasear          251  62,75    38  73,08   94  69,12   60  56,60   32  61,54   13  59,09   14  43,75 
13 Realizar activ   74  18,50     9  17,31   22  16,18   18  16,98   13  25,00    7  31,82    5  15,63 
   idades cultura 
14 Descubrir la g  302  75,50    33  63,46  102  75,00   89  83,96   37  71,15   16  72,73   25  78,13 
   astronomia loc 
15 Entretenimient   53  13,25     2   3,85   20  14,71   11  10,38    8  15,38    5  22,73    7  21,88 
   o nocturno.    
16 Visitas a parq   23   5,75     3   5,77    6   4,41    6   5,66    3   5,77    2   9,09    3   9,38 
   ues acuáticos  
17 Ir a la playa   254  63,50    32  61,54   91  66,91   75  70,75   30  57,69   11  50,00   15  46,88 
18 Tomar el sol e  260  65,00    31  59,62   83  61,03   74  69,81   33  63,46   16  72,73   23  71,88 
   n la piscina   
19 Ir de compras   182  45,50    24  46,15   65  47,79   48  45,28   21  40,38   11  50,00   13  40,63 
21 Pesca            12   3,00     1   1,92    3   2,21    1   0,94    1   1,92    2   9,09    4  12,50 
22 Otros (indicar   21   5,25     2   3,85    6   4,41    4   3,77    5   9,62    2   9,09    2   6,25 
    cuáles)       
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL      2575  (400)   316   (52)  869  (136)  686  (106)  340   (52)  150   (22)  214   (32) 
 
       Ji cuadrado con 105 grados de libertad = 83,9946    (p = 0,9348) 
 
 
 

 

TAULA 20 – Factors que més i que menys es valoren, amb les variables 

d’acompanyament (tabulacions creuades i de valors mitjans). 
 

 
 

TABULACIÓN DE VALORES MEDIOS 
 
 
                                              Tip_esta 
                               ----------------------------------- 
                     TOTAL     Agroturismo Turismo rur Turismo de   
  VARIABLE          MUESTRA                al          interior         F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- -----------   ------------------- 
  4 Imp_rutd Med =     4,2363       4,2500      4,3017      3,9800   F(2,543) = 2,1850 
               N =        546          380         116          50      (p = 0,1135) 
 
  5 Imp_relx Med =     4,4542       4,4658      4,5776      4,0800   F(2,543) = 7,8617 
               N =        546          380         116          50      (p = 0,0004) 
 
  6 Imp_tran Med =     4,3296       4,3360      4,3652      4,2000   F(2,537) = 0,7945 
               N =        540          375         115          50      (p = 0,4524) 
 
  7 Imp_cost Med =     3,8388       3,9263      3,5776      3,7800   F(2,543) = 5,7554 
               N =        546          380         116          50      (p = 0,0034) 
 
  8 Imp_fami Med =     3,5819       3,7396      3,4128      2,7959   F(2,516) = 12,5073 
               N =        519          361         109          49      (p = 0,0000) 
 
  9 Imp_Dive Med =     3,5102       3,4667      3,5526      3,7500   F(2,534) = 1,3219 
               N =        537          375         114          48      (p = 0,2675) 
 
 10 Imp_clim Med =     4,0680       4,0529      4,2931      3,6600   F(2,541) = 9,3758 
               N =        544          378         116          50      (p = 0,0001) 
 
 11 Imp_natu Med =     4,2048       4,2021      4,2759      4,0600   F(2,539) = 1,1122 
               N =        542          376         116          50      (p = 0,3296) 
 
 12 Imp_depo Med =     2,7214       2,6941      2,7845      2,7800   F(2,539) = 0,2914 
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               N =        542          376         116          50      (p = 0,7474) 
 
 13 Imp_tdom Med =     3,6074       3,5653      3,7304      3,6400   F(2,537) = 0,7909 
               N =        540          375         115          50      (p = 0,4540) 
 
 14 Imp_cong Med =     2,6133       2,6446      2,4310      2,8000   F(2,540) = 2,2850 
               N =        543          377         116          50      (p = 0,1028) 
 
 15 Imp_pres Med =     1,7435       1,7882      1,6087      1,7200   F(2,535) = 1,1469 
               N =        538          373         115          50      (p = 0,3184) 
 
 16 Imp_otro Med =     3,2000       3,1714      3,5000      2,5000   F(2,42) = 0,3442 
               N =         45           35           8           2      (p = 0,7108) 
 
 
                                                   Isla     
                               ----------------------------------------------- 
                     TOTAL     Mallorca    Menorca     Ibiza       Formentera   
  VARIABLE          MUESTRA                                                         F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
  4 Imp_rutd Med =     4,2363       4,2682      4,2208      4,1059      0,0000   F(3,542) = 0,6975 
               N =        546          384          77          85           0      (p = 0,5538) 
 
  5 Imp_relx Med =     4,4542       4,4804      4,3974      4,3882      0,0000   F(3,542) = 0,5114 
               N =        546          383          78          85           0      (p = 0,6746) 
 
  6 Imp_tran Med =     4,3296       4,3115      4,4342      4,3171      0,0000   F(3,536) = 0,5119 
               N =        540          382          76          82           0      (p = 0,6742) 
 
  7 Imp_cost Med =     3,8388       3,8620      3,9221      3,6588      0,0000   F(3,542) = 1,1992 
               N =        546          384          77          85           0      (p = 0,3094) 
 
  8 Imp_fami Med =     3,5819       3,6061      3,4384      3,6024      0,0000   F(3,515) = 0,3287 
               N =        519          363          73          83           0      (p = 0,8051) 
 
  9 Imp_Dive Med =     3,5102       3,5387      3,4103      3,4762      0,0000   F(3,533) = 0,2814 
               N =        537          375          78          84           0      (p = 0,8392) 
 
 10 Imp_clim Med =     4,0680       4,0707      4,0256      4,0952      0,0000   F(3,540) = 0,0866 
               N =        544          382          78          84           0      (p = 0,9674) 
 
 11 Imp_natu Med =     4,2048       4,2100      4,3247      4,0714      0,0000   F(3,538) = 1,1834 
               N =        542          381          77          84           0      (p = 0,3154) 
 
 12 Imp_depo Med =     2,7214       2,6728      2,5733      3,0706      0,0000   F(3,538) = 2,7830 
               N =        542          382          75          85           0      (p = 0,0403) 
 
 13 Imp_tdom Med =     3,6074       3,6332      3,1026      3,9639      0,0000   F(3,536) = 6,7997 
               N =        540          379          78          83           0      (p = 0,0002) 
 
 14 Imp_cong Med =     2,6133       2,5927      2,1818      3,1084      0,0000   F(3,539) = 9,2623 
               N =        543          383          77          83           0      (p = 0,0000) 
 
 15 Imp_pres Med =     1,7435       1,6101      1,4026      2,6548      0,0000   F(3,534) = 25,9805 
               N =        538          377          77          84           0      (p = 0,0000) 
 
 16 Imp_otro Med =     3,2000       2,8750      3,5000      4,2222      0,0000   F(3,41) = 1,9099 
               N =         45           32           4           9           0      (p = 0,1513) 
 
 
                                                        Comp_via 
                               ----------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Solo        En pareja   En familia  Con amigos  Otros grupo  
  VARIABLE          MUESTRA                                                    s                F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
  4 Imp_rutd Med =     4,2394       3,8235      4,2417      4,2857      4,2222      4,4444   F(4,538) = 1,0113 
               N =        543           17         360         112          45           9      (p = 0,4009) 
 
  5 Imp_relx Med =     4,4549       4,3529      4,4571      4,4775      4,4000      4,5556   F(4,538) = 0,1990 
               N =        543           17         361         111          45           9      (p = 0,9389) 
 
  6 Imp_tran Med =     4,3296       4,2353      4,3352      4,3514      4,3556      3,8889   F(4,532) = 0,7874 
               N =        537           17         355         111          45           9      (p = 0,5336) 
 
  7 Imp_cost Med =     3,8416       3,9412      3,8250      3,9018      3,7778      3,8889   F(4,538) = 0,2236 
               N =        543           17         360         112          45           9      (p = 0,9252) 
 
  8 Imp_fami Med =     3,5822       3,3333      3,4041      4,3241      3,3902      2,7778   F(4,512) = 12,0211 
               N =        517           15         344         108          41           9      (p = 0,0000) 
 
  9 Imp_Dive Med =     3,5075       3,6000      3,4663      3,5091      3,7500      3,7778   F(4,529) = 0,7114 
               N =        534           15         356         110          44           9      (p = 0,5844) 
 
 10 Imp_clim Med =     4,0665       3,9375      4,0557      4,1161      4,0444      4,2222   F(4,536) = 0,2597 
               N =        541           16         359         112          45           9      (p = 0,9037) 
 
 11 Imp_natu Med =     4,2041       4,1765      4,1727      4,3578      4,2000      3,6667   F(4,534) = 1,8874 
               N =        539           17         359         109          45           9      (p = 0,1112) 
 
 12 Imp_depo Med =     2,7180       3,5882      2,6722      2,5364      3,1860      2,8889   F(4,534) = 4,4282 
               N =        539           17         360         110          43           9      (p = 0,0016) 
 
 13 Imp_tdom Med =     3,6015       3,6471      3,6152      3,6126      3,5455      3,1111   F(4,532) = 0,3873 
               N =        537           17         356         111          44           9      (p = 0,8178) 
 
 14 Imp_cong Med =     2,6093       3,7059      2,4832      2,6339      3,1136      2,7778   F(4,535) = 7,5956 
               N =        540           17         358         112          44           9      (p = 0,0000) 
 
 15 Imp_pres Med =     1,7346       2,7059      1,6331      1,6697      2,2727      2,1250   F(4,530) = 7,2470 
               N =        535           17         357         109          44           8      (p = 0,0000) 
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 16 Imp_otro Med =     3,2000       4,3333      2,9600      3,3333      2,0000      5,0000   F(4,40) = 1,0561 
               N =         45            3          25          15           1           1      (p = 0,3908) 
 
 
                                                             Tipo_via 
                               ----------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Transporte  Paquete tur Paquete tur Paquete tur Paquete tur Otros        
  VARIABLE          MUESTRA    y alojamien ístico - Pe ístico - Me ístico - Al ístico - Só                  F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
  4 Imp_rutd Med =     4,2468       4,2927      4,0000      4,2273      4,1154      4,4595      4,0000   F(5,533) = 1,3739 
               N =        539          328           4          22         130          37          17      (p = 0,2334) 
 
  5 Imp_relx Med =     4,4564       4,5061      4,2500      4,5000      4,3615      4,4865      4,1176   F(5,533) = 1,5617 
               N =        539          328           4          22         130          37          17      (p = 0,1700) 
 
  6 Imp_tran Med =     4,3277       4,3670      4,7500      4,2727      4,2362      4,3333      4,1765   F(5,528) = 1,0068 
               N =        534          327           4          22         127          36          17      (p = 0,4129) 
 
  7 Imp_cost Med =     3,8479       3,8628      4,0000      4,0455      3,8000      3,8378      3,7059   F(5,533) = 0,4922 
               N =        539          328           4          22         130          37          17      (p = 0,7828) 
 
  8 Imp_fami Med =     3,5848       3,5916      4,0000      4,1364      3,3689      3,6944      3,9412   F(5,507) = 1,8045 
               N =        513          311           4          22         122          36          17      (p = 0,1110) 
 
  9 Imp_Dive Med =     3,5132       3,5662      4,0000      3,6190      3,3968      3,3889      3,4118   F(5,524) = 0,6869 
               N =        530          325           4          21         126          36          17      (p = 0,6335) 
 
 10 Imp_clim Med =     4,0670       4,0427      3,7500      4,2727      4,1016      4,1892      3,7647   F(5,531) = 1,1861 
               N =        537          328           4          22         128          37          17      (p = 0,3158) 
 
 11 Imp_natu Med =     4,2093       4,2355      5,0000      4,4545      4,0938      4,3784      3,7500   F(5,529) = 3,2366 
               N =        535          327           4          22         128          37          16      (p = 0,0070) 
 
 12 Imp_depo Med =     2,7196       2,6043      4,2500      3,2727      2,8923      2,6000      2,6471   F(5,529) = 3,9423 
               N =        535          326           4          22         130          35          17      (p = 0,0016) 
 
 13 Imp_tdom Med =     3,6154       3,5596      4,7500      4,2381      3,7087      3,0000      4,1765   F(5,527) = 4,8585 
               N =        533          327           4          21         127          36          17      (p = 0,0002) 
 
 14 Imp_cong Med =     2,6138       2,5562      3,0000      3,0000      2,6977      2,4722      2,8125   F(5,530) = 1,1141 
               N =        536          329           4          21         129          36          16      (p = 0,3517) 
 
 15 Imp_pres Med =     1,7439       1,5491      3,0000      2,5714      2,1024      1,6286      1,6471   F(5,525) = 8,9445 
               N =        531          326           4          21         127          35          17      (p = 0,0000) 
 
 16 Imp_otro Med =     3,2000       3,2759      0,0000      3,6000      2,8333      2,7500      3,0000   F(5,39) = 0,1957 
               N =         45           29           0           5           6           4           1      (p = 0,9643) 
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                                                                                           País_res 
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL    España      Alemania    Reino Unido Irlanda     Francia     Austria     Países Bajo Bélgica     Suiza       Dinamarca   Italia      Otros        
  VARIABLE          MUESTRA                                                                            s                                                                            F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
  4 Imp_rutd Med =     4,2477       4,1111      4,2925      4,2826      4,1538      4,0833      4,3846      4,5000      4,0000      4,3333      4,2000      4,5000      4,4545   F(11,525) = 0,5470 
               N =        537          135         212          92          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,8719) 
 
  5 Imp_relx Med =     4,4581       4,4074      4,4550      4,5484      3,8462      4,5833      4,3846      4,7500      4,0000      4,6000      5,0000      4,5000      4,3636   F(11,525) = 1,4596 
               N =        537          135         211          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,1441) 
 
  6 Imp_tran Med =     4,3296       4,4198      4,2322      4,3846      4,4615      4,4167      4,3846      4,7500      4,0000      4,3000      4,6000      4,5000      4,0909   F(11,519) = 0,8363 
               N =        531          131         211          91          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,6053) 
 
  7 Imp_cost Med =     3,8380       3,8889      3,9387      3,6522      3,9231      3,7500      4,0769      4,0000      4,0000      3,4333      2,2000      4,2500      4,0000   F(11,525) = 2,5927 
               N =        537          135         212          92          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,0033) 
 
  8 Imp_fami Med =     3,5784       3,5276      3,5951      3,7558      3,0769      3,6667      3,4167      3,2500      2,5000      3,4074      3,4000      3,1429      4,3000   F(11,498) = 0,8678 
               N =        510          127         205          86          13          12          12           4           2          27           5           7          10      (p = 0,5721) 
 
  9 Imp_Dive Med =     3,5114       3,4060      3,6298      3,6813      4,0000      3,0833      2,8333      3,7500      2,0000      2,9310      2,6000      3,2500      4,0909   F(11,516) = 2,7691 
               N =        528          133         208          91          13          12          12           4           2          29           5           8          11      (p = 0,0017) 
 
 10 Imp_clim Med =     4,0636       3,9925      4,0571      4,2581      4,1538      3,7500      3,8462      4,5000      3,5000      4,1000      4,0000      3,8750      3,9091   F(11,523) = 0,9317 
               N =        535          134         210          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,5110) 
 
 11 Imp_natu Med =     4,2083       4,2556      4,2749      4,0109      4,6154      4,1667      4,1538      4,0000      4,0000      4,0000      3,4000      4,6250      4,3636   F(11,521) = 1,6953 
               N =        533          133         211          92          13          12          13           4           2          29           5           8          11      (p = 0,0718) 
 
 12 Imp_depo Med =     2,7205       2,6818      2,8592      2,2667      2,9231      2,5833      2,6923      2,7500      3,0000      3,2000      1,6000      2,7500      3,2727   F(11,521) = 2,4066 
               N =        533          132         213          90          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,0065) 
 
 13 Imp_tdom Med =     3,6196       3,4318      3,6209      3,7692      3,9231      4,0000      3,7692      4,2500      3,5000      3,3103      4,8000      3,5000      3,8182   F(11,519) = 1,3012 
               N =        531          132         211          91          13          12          13           4           2          29           5           8          11      (p = 0,2214) 
 
 14 Imp_cong Med =     2,6105       2,6343      2,5446      2,5604      3,3077      2,6667      2,9231      3,5000      2,0000      2,2414      2,2000      3,2857      3,2727   F(11,522) = 1,8131 
               N =        534          134         213          91          13          12          13           4           2          29           5           7          11      (p = 0,0490) 
 
 15 Imp_pres Med =     1,7335       1,8092      1,4545      1,9891      2,3846      2,0833      1,6154      2,7500      1,0000      1,5517      1,0000      2,5000      3,0000   F(11,517) = 4,9234 
               N =        529          131         209          92          13          12          13           4           2          29           5           8          11      (p = 0,0000) 
 
 16 Imp_otro Med =     3,1818       2,5000      2,8500      4,5000      4,0000      3,5000      2,0000      0,0000      0,0000      2,0000      0,0000      3,0000      4,5000   F(11,32) = 1,0119 
               N =         44            6          20           8           1           2           1           0           0           2           0           2           2      (p = 0,4583) 
 
 
 
                                         Sexo     
                               ----------------------- 
                     TOTAL     Hombre      Mujer        
  VARIABLE          MUESTRA                                 F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- -----------   ------------------- 
  4 Imp_rutd Med =     4,2430       4,2157      4,2790   F(1,537) = 0,6019 
               N =        539          306         233      (p = 0,4386) 
 
  5 Imp_relx Med =     4,4537       4,3889      4,5385   F(1,538) = 5,1671 
               N =        540          306         234      (p = 0,0234) 
 
  6 Imp_tran Med =     4,3340       4,3212      4,3506   F(1,531) = 0,1803 
               N =        533          302         231      (p = 0,6716) 
 
  7 Imp_cost Med =     3,8442       3,7810      3,9270   F(1,537) = 2,9110 
               N =        539          306         233      (p = 0,0889) 
 
  8 Imp_fami Med =     3,5828       3,5816      3,5845   F(1,511) = 0,0006 
               N =        513          294         219      (p = 0,9810) 
 
  9 Imp_Dive Med =     3,5075       3,4767      3,5478   F(1,528) = 0,4743 
               N =        530          300         230      (p = 0,4913) 
 
 10 Imp_clim Med =     4,0670       4,0754      4,0560   F(1,535) = 0,0628 
               N =        537          305         232      (p = 0,8024) 
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 11 Imp_natu Med =     4,2071       4,1316      4,3060   F(1,534) = 5,5115 
               N =        536          304         232      (p = 0,0193) 
 
 12 Imp_depo Med =     2,7196       2,7895      2,6277   F(1,533) = 2,1939 
               N =        535          304         231      (p = 0,1395) 
 
 13 Imp_tdom Med =     3,6210       3,5515      3,7112   F(1,531) = 2,1639 
               N =        533          301         232      (p = 0,1423) 
 
 14 Imp_cong Med =     2,6101       2,6316      2,5819   F(1,534) = 0,2488 
               N =        536          304         232      (p = 0,6181) 
 
 15 Imp_pres Med =     1,7425       1,8152      1,6463   F(1,530) = 3,0150 
               N =        532          303         229      (p = 0,0831) 
 
 16 Imp_otro Med =     3,2000       3,2333      3,1333   F(1,43) = 0,0401 
               N =         45           30          15      (p = 0,8440) 
 
 
 
 
                                                                                      Edad     
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Menor de 20 20 - 25     26 - 30     31 - 35     36 - 40     41 - 45     46 - 50     51 - 55     56 - 60     61 - 65     Mayor de 65  
  VARIABLE          MUESTRA                                                                                                                                             F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
  4 Imp_rutd Med =     4,2416       5,0000      3,7857      4,4318      4,2680      4,3148      4,4130      4,3235      3,8718      4,0811      4,1500      3,5556   F(10,527) = 2,7961 
               N =        538            1          14          44          97         108          92          68          39          37          20          18      (p = 0,0022) 
 
  5 Imp_relx Med =     4,4527       5,0000      4,5000      4,5682      4,5567      4,4167      4,5000      4,5147      4,3077      4,3243      4,2857      4,0556   F(10,528) = 1,2898 
               N =        539            1          14          44          97         108          92          68          39          37          21          18      (p = 0,2328) 
 
  6 Imp_tran Med =     4,3327       3,0000      4,2857      4,2791      4,3474      4,2804      4,4333      4,2794      4,2564      4,3243      4,6000      4,3889   F(10,521) = 0,8018 
               N =        532            1          14          43          95         107          90          68          39          37          20          18      (p = 0,6271) 
 
  7 Imp_cost Med =     3,8420       5,0000      4,2143      4,0000      3,7732      3,7778      3,9783      3,6471      3,7692      3,8378      4,1500      3,7222   F(10,527) = 1,2346 
               N =        538            1          14          44          97         108          92          68          39          37          20          18      (p = 0,2657) 
 
  8 Imp_fami Med =     3,5801       3,0000      3,7143      3,5000      3,4516      3,6990      3,7614      3,4769      3,8889      3,2500      3,4444      3,3125   F(10,501) = 0,9172 
               N =        512            1          14          42          93         103          88          65          36          36          18          16      (p = 0,5168) 
 
  9 Imp_Dive Med =     3,5047       4,0000      4,3571      3,9091      3,5263      3,4206      3,5444      3,4853      3,0270      3,3235      3,4286      3,5000   F(10,518) = 2,0797 
               N =        529            1          14          44          95         107          90          68          37          34          21          18      (p = 0,0245) 
 
 10 Imp_clim Med =     4,0653       5,0000      4,3571      4,0455      4,0103      3,8519      4,1196      4,0758      3,9744      4,2778      4,2857      4,6111   F(10,525) = 2,0628 
               N =        536            1          14          44          97         108          92          66          39          36          21          18      (p = 0,0258) 
 
 11 Imp_natu Med =     4,2075       4,0000      4,3846      4,1364      4,1875      4,1495      4,2391      4,0588      4,2564      4,3611      4,3810      4,5000   F(10,524) = 0,7844 
               N =        535            1          13          44          96         107          92          68          39          36          21          18      (p = 0,6439) 
 
 12 Imp_depo Med =     2,7172       3,0000      3,2143      2,9535      2,6316      2,6944      2,5055      2,7941      2,8462      3,1622      2,5500      2,1111   F(10,523) = 1,6994 
               N =        534            1          14          43          95         108          91          68          39          37          20          18      (p = 0,0777) 
 
 13 Imp_tdom Med =     3,6203       2,0000      3,8462      3,6977      3,6289      3,4953      3,7033      3,6765      3,0789      3,8571      3,9524      3,7222   F(10,521) = 1,4083 
               N =        532            1          13          43          97         107          91          68          38          35          21          18      (p = 0,1729) 
 
 14 Imp_cong Med =     2,6075       2,0000      3,2143      2,6136      2,6667      2,5140      2,7609      2,4706      2,4872      2,5000      2,8000      2,3889   F(10,524) = 0,9837 
               N =        535            1          14          44          96         107          92          68          39          36          20          18      (p = 0,4564) 
 
 15 Imp_pres Med =     1,7401       1,0000      2,3571      2,0238      1,7813      1,7642      1,7609      1,5441      1,7105      1,5278      1,7000      1,4444   F(10,520) = 1,2495 
               N =        531            1          14          42          96         106          92          68          38          36          20          18      (p = 0,2566) 
 
 16 Imp_otro Med =     3,2273       0,0000      3,0000      5,0000      2,7143      3,5556      3,1250      2,7500      2,6000      4,0000      3,0000      5,0000   F(10,33) = 0,6435 
               N =         44            0           1           2           7           9           8           4           5           3           4           1      (p = 0,7661) 
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                                                   Niv_estu 
                               ----------------------------------------------- 
                     TOTAL     Sin estudio Estudios pr Estudios se Estudios un  
  VARIABLE          MUESTRA    s           imarios     cundarios   iversitario      F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
  4 Imp_rutd Med =     4,2411       4,0909      4,2909      4,3130      4,2077   F(3,531) = 0,7615 
               N =        535           11          55         131         337      (p = 0,5169) 
 
  5 Imp_relx Med =     4,4552       4,2727      4,4182      4,5802      4,4231   F(3,532) = 2,8708 
               N =        536           11          55         131         338      (p = 0,0359) 
 
  6 Imp_tran Med =     4,3384       4,4000      4,4182      4,4961      4,2605   F(3,525) = 3,3118 
               N =        529           10          55         129         334      (p = 0,0200) 
 
  7 Imp_cost Med =     3,8393       4,3636      4,1273      3,7176      3,8190   F(3,531) = 3,8436 
               N =        535           11          55         131         337      (p = 0,0098) 
 
  8 Imp_fami Med =     3,5773       4,0000      3,8600      3,7891      3,4317   F(3,507) = 3,9026 
               N =        511           10          50         128         322      (p = 0,0090) 
 
  9 Imp_Dive Med =     3,5009       3,4545      3,9038      3,4538      3,4595   F(3,523) = 2,3184 
               N =        527           11          52         130         333      (p = 0,0751) 
 
 10 Imp_clim Med =     4,0638       4,0909      3,9623      4,1061      4,0625   F(3,529) = 0,3345 
               N =        533           11          53         132         336      (p = 0,8009) 
 
 11 Imp_natu Med =     4,2105       4,8000      4,4074      4,1450      4,1845   F(3,528) = 3,2039 
               N =        532           10          54         131         336      (p = 0,0230) 
 
 12 Imp_depo Med =     2,7175       3,3636      3,0182      2,5469      2,7113   F(3,527) = 2,8594 
               N =        531           11          55         128         336      (p = 0,0367) 
 
 13 Imp_tdom Med =     3,6219       3,5000      3,9259      3,7344      3,5387   F(3,525) = 2,5417 
               N =        529           10          54         128         336      (p = 0,0560) 
 
 14 Imp_cong Med =     2,6071       2,3636      3,0000      2,6077      2,5506   F(3,528) = 2,6259 
               N =        532           11          54         130         336      (p = 0,0497) 
 
 15 Imp_pres Med =     1,7386       1,2727      1,7925      1,9219      1,6776   F(3,524) = 2,3511 
               N =        528           11          53         128         335      (p = 0,0715) 
 
 16 Imp_otro Med =     3,2273       3,5000      2,6667      3,0000      3,4231   F(3,40) = 0,4629 
               N =         44            2           6          10          26      (p = 0,7097) 
 
 
 
                                                                                                Profesio 
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Empleado    Mando inter Alto ejecut Profesional Empresario  Autónomo    Funcionario Estudiante  Jubilado    Parado      Militar     Tareas del  Otros        
  VARIABLE          MUESTRA                medio       ivo          liberal                                                                                        hogar                        F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
  4 Imp_rutd Med =     4,2280       4,1356      4,3404      4,4493      4,2752      4,2712      3,9231      4,1081      3,8750      3,8065      2,5000      5,0000      4,6471      3,8000   F(12,509) = 2,5457 
               N =        522           59          94          69         109          59          26          37           8          31           2           1          17          10      (p = 0,0028) 
 
  5 Imp_relx Med =     4,4532       4,5763      4,4362      4,5942      4,4818      4,4746      4,2692      4,2162      4,0000      4,2258      3,5000      5,0000      4,7647      4,5000   F(12,510) = 1,8100 
               N =        523           59          94          69         110          59          26          37           8          31           2           1          17          10      (p = 0,0438) 
 
  6 Imp_tran Med =     4,3295       4,5263      4,2021      4,4348      4,2264      4,4310      4,2692      4,0811      3,7500      4,4839      5,0000      5,0000      4,8235      4,2000   F(12,503) = 2,4530 
               N =        516           57          94          69         106          58          26          37           8          31           2           1          17          10      (p = 0,0041) 
 
  7 Imp_cost Med =     3,8276       3,8305      3,8191      3,6812      3,7982      3,8305      3,8462      3,8108      4,2500      4,1613      2,5000      4,0000      3,9412      3,9000   F(12,509) = 0,8847 
               N =        522           59          94          69         109          59          26          37           8          31           2           1          17          10      (p = 0,5626) 
 
  8 Imp_fami Med =     3,5651       3,5439      3,2955      3,8955      3,4857      3,2182      4,1154      3,6389      3,6250      3,2857      4,0000      4,0000      4,5882      3,8000   F(12,486) = 2,4161 
               N =        499           57          88          67         105          55          26          36           8          28           1           1          17          10      (p = 0,0048) 
 
  9 Imp_Dive Med =     3,4844       3,4746      3,4194      3,3433      3,4312      3,5088      3,6400      3,6944      4,0000      3,7333      1,0000      4,0000      3,5294      3,6000   F(12,501) = 1,2776 
               N =        514           59          93          67         109          57          25          36           8          30           2           1          17          10      (p = 0,2280) 
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 10 Imp_clim Med =     4,0539       4,2034      3,9570      3,9565      4,0917      3,8448      3,7692      4,2162      4,3750      4,5667      4,5000      4,0000      3,9412      4,0000   F(12,506) = 1,9313 
               N =        519           59          93          69         109          58          26          37           8          30           2           1          17          10      (p = 0,0287) 
 
 11 Imp_natu Med =     4,2023       4,4310      4,1277      4,1029      4,2455      3,9831      3,9600      4,1351      4,2857      4,5806      4,0000      5,0000      4,3529      4,4000   F(12,506) = 1,7110 
               N =        519           58          94          68         110          59          25          37           7          31           2           1          17          10      (p = 0,0612) 
 
 12 Imp_depo Med =     2,7002       3,0000      2,5376      2,7826      2,7315      2,5593      2,8000      2,8571      3,2500      2,2903      3,0000      5,0000      2,2941      2,8000   F(12,504) = 1,4407 
               N =        517           59          93          69         108          59          25          35           8          31           2           1          17          10      (p = 0,1435) 
 
 13 Imp_tdom Med =     3,6182       3,7018      3,3261      3,7681      3,4862      3,8475      3,6000      3,8108      3,1250      3,4667      4,0000      5,0000      4,4706      3,4000   F(12,503) = 1,8377 
               N =        516           57          92          69         109          59          25          37           8          30           2           1          17          10      (p = 0,0399) 
 
 14 Imp_cong Med =     2,5927       2,8136      2,4409      2,4783      2,5888      2,5593      2,6000      2,5946      3,1250      2,7097      1,0000      5,0000      2,8235      2,6000   F(12,505) = 1,3194 
               N =        518           59          93          69         107          59          25          37           8          31           2           1          17          10      (p = 0,2033) 
 
 15 Imp_pres Med =     1,7398       2,1724      1,5435      1,6377      1,5463      1,8276      1,8400      1,7500      2,8750      1,5806      1,0000      5,0000      2,0000      2,0000   F(12,502) = 3,1851 
               N =        515           58          92          69         108          58          25          36           8          31           2           1          17          10      (p = 0,0002) 
 
 16 Imp_otro Med =     3,2273       4,0000      3,2500      2,0000      3,7500      3,5000      3,7500      3,0000      3,0000      3,2500      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000   F(12,31) = 0,5204 
               N =         44            3           8           8           8           6           4           2           1           4           0           0           0           0      (p = 0,8851) 
 
 
 
                                                                                 Ingr_men 
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Menos de 10 Entre 1001  Entre 1501- Entre 2001- Entre 2501  Entre 3001  Entre 3501  Entre 4001  Entre 4501  Más de 5001  
  VARIABLE          MUESTRA    00          - 1500       2000        2500       - 3000      - 3500      - 4000      - 4500      - 5000                       F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
  4 Imp_rutd Med =     4,2507       3,0000      4,2222      4,2632      4,2609      4,3226      4,1026      4,0800      4,3871      4,3077      4,2809   F(9,345) = 0,7558 
               N =        355            2           9          38          46          62          39          25          31          13          89      (p = 0,6595) 
 
  5 Imp_relx Med =     4,4676       5,0000      4,6667      4,5000      4,4783      4,4516      4,3590      4,3600      4,4839      4,6154      4,4719   F(9,345) = 0,4867 
               N =        355            2           9          38          46          62          39          25          31          13          89      (p = 0,8844) 
 
  6 Imp_tran Med =     4,2792       5,0000      4,3333      4,4722      4,4348      4,1803      4,2564      4,2000      3,9677      4,0000      4,3409   F(9,341) = 1,6123 
               N =        351            2           9          36          46          61          39          25          31          13          88      (p = 0,1116) 
 
  7 Imp_cost Med =     3,8282       5,0000      3,8889      4,1316      3,9348      3,8226      3,6410      3,6400      3,8710      3,6923      3,7640   F(9,345) = 1,2379 
               N =        355            2           9          38          46          62          39          25          31          13          89      (p = 0,2727) 
 
  8 Imp_fami Med =     3,5322       5,0000      3,7778      3,2286      3,4667      3,3115      3,7895      2,9167      3,8667      3,1818      3,7674   F(9,332) = 2,0050 
               N =        342            2           9          35          45          61          38          24          30          11          86      (p = 0,0381) 
 
  9 Imp_Dive Med =     3,5043       4,5000      3,6667      3,7368      3,6222      3,4839      3,5641      3,2800      3,5333      2,9167      3,4535   F(9,339) = 1,3901 
               N =        349            2           9          38          45          62          39          25          30          12          86      (p = 0,1929) 
 
 10 Imp_clim Med =     4,0568       4,5000      4,3333      4,0000      4,1778      4,0984      4,1282      3,6800      4,0000      3,5385      4,1364   F(9,342) = 1,6059 
               N =        352            2           9          38          45          61          39          25          31          13          88      (p = 0,1120) 
 
 11 Imp_natu Med =     4,2045       5,0000      4,6667      4,4595      4,2826      4,1452      4,0256      3,8400      4,1333      3,9231      4,2841   F(9,342) = 2,0482 
               N =        352            2           9          37          46          62          39          25          30          13          88      (p = 0,0336) 
 
 12 Imp_depo Med =     2,7664       2,5000      2,5556      2,8684      2,6444      2,6721      2,6923      3,0833      2,6129      3,0833      2,8315   F(9,341) = 0,4817 
               N =        351            2           9          38          45          61          39          24          31          12          89      (p = 0,8877) 
 
 13 Imp_tdom Med =     3,6914       5,0000      3,7778      3,7500      3,6522      3,7869      3,6923      3,6800      3,2903      3,4167      3,7955   F(9,340) = 1,3110 
               N =        350            2           9          36          46          61          39          25          31          12          88      (p = 0,2297) 
 
 14 Imp_cong Med =     2,6080       4,0000      3,3333      3,0263      2,6087      2,5484      2,6579      2,3200      2,5806      2,5833      2,4545   F(9,342) = 1,9136 
               N =        352            2           9          38          46          62          38          25          31          12          88      (p = 0,0491) 
 
 15 Imp_pres Med =     1,7749       3,5000      2,3333      2,0541      1,8913      1,8871      1,8974      1,7083      1,6129      1,7500      1,4545   F(9,341) = 2,1166 
               N =        351            2           9          37          46          62          39          24          31          12          88      (p = 0,0281) 
 
 16 Imp_otro Med =     3,3235       0,0000      4,0000      4,3333      3,0000      3,3333      4,0000      2,2500      3,0000      5,0000      3,3333   F(9,24) = 0,4902 
               N =         34            0           1           3           2           9           1           4           4           1           9      (p = 0,8667) 
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                                                   NºVis-4g 
                               ----------------------------------------------- 
                     TOTAL     Una vez     2 ó 3 veces 4 ó 5 veces Más de 5 ve  
  VARIABLE          MUESTRA                                        ces              F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
  4 Imp_rutd Med =     4,2523       4,2049      4,2749      4,1977      4,3109   F(3,493) = 0,3746 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,7719) 
 
  5 Imp_relx Med =     4,4563       4,4016      4,4860      4,4535      4,4709   F(3,493) = 0,3118 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,8173) 
 
  6 Imp_tran Med =     4,3221       4,2779      4,2939      4,3488      4,3964   F(3,493) = 0,5458 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,6519) 
 
  7 Imp_cost Med =     3,8362       3,9262      3,7866      3,8488      3,8073   F(3,493) = 0,5253 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,6658) 
 
  8 Imp_fami Med =     3,5553       3,4139      3,4721      3,6395      3,7818   F(3,493) = 1,9471 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,1217) 
 
  9 Imp_Dive Med =     3,5000       3,5041      3,4078      3,5814      3,5818   F(3,493) = 0,6932 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,5574) 
 
 10 Imp_clim Med =     4,0664       4,1148      4,0112      4,1395      4,0455   F(3,493) = 0,5831 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,6271) 
 
 11 Imp_natu Med =     4,1996       4,1967      4,1642      4,2465      4,2236   F(3,493) = 0,2133 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,8875) 
 
 12 Imp_depo Med =     2,6771       2,8090      2,4827      2,7523      2,7882   F(3,493) = 2,3427 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,0728) 
 
 13 Imp_tdom Med =     3,5911       3,5869      3,5542      3,6349      3,6218   F(3,493) = 0,1085 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,9553) 
 
 14 Imp_cong Med =     2,5775       2,6934      2,5095      2,6465      2,5055   F(3,493) = 0,9015 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,4412) 
 
 15 Imp_pres Med =     1,6706       1,8828      1,6916      1,6709      1,4009   F(3,493) = 4,2702 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,0055) 
 
 16 Imp_otro Med =     3,1976       3,1836      3,2022      3,2558      3,1600   F(3,493) = 0,7696 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,5123) 
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TAULA 21 - FACTORS GENÈRICS DETERMINANTS EN L’ELECCIÓ DEL VIATGE (ACP) 
 
 
 

A N Á L I S I S   D E   C O M P O N E N T E S   P R I N C I P A L E S 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Puede indicarnos la importancia que tenían para usted los siguientes aspectos en este viaje vacacional 
 
VARIABLE 1 : Imp_rutd - 1. Escapar de la rutina diaria 
VARIABLE 2 : Imp_relx - 2. Relajarme, descansar, recuperar fuerzas 
VARIABLE 3 : Imp_tran - 3. Tranquilidad / Tener unas vacaciones tranquilas 
VARIABLE 4 : Imp_cost - 4. Conocer cosas del destino (lugares típicos, costumbres, gastronomía,...) 
VARIABLE 5 : Imp_fami - 5. Estar con la familia 
VARIABLE 6 : Imp_Dive - 6. Diversión y nuevas experiencias (con amigos, con la pareja,...) 
VARIABLE 7 : Imp_clim - 7. Disfrutar del clima. 
VARIABLE 8 : Imp_natu - 8. Disfrutar del paisaje y la naturaleza 
VARIABLE 9 : Imp_depo - 9. Practicar actividades deportivas. 
VARIABLE 10: Imp_tdom - 10. No tener que preocuparme de las tareas domésticas: que me lo den todo hecho. 
VARIABLE 11: Imp_cong - 11. Conocer gente nueva. 
VARIABLE 12: Imp_pres - 12. Prestigio: poder contar a mis amistades que he estado de vacaciones. 
VARIABLE 13: Imp_otro - Otros aspectos (indicar cuáles) 
 
 
Matriz de coeficientes de correlación simple 
 
              Imp_rutd Imp_relx Imp_tran Imp_cost Imp_fami Imp_Dive Imp_clim Imp_natu Imp_depo Imp_tdom Imp_cong Imp_pres Imp_otro  
              -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------  
Imp_rutd       1,0000   0,5620   0,3221   0,2073   0,1548   0,2588   0,1527   0,1386  -0,0609   0,1611   0,0389  -0,0957  -0,0028   
Imp_relx       0,5620   1,0000   0,3849   0,1616   0,1590   0,2031   0,2019   0,2067  -0,0739   0,1671   0,0658  -0,1115  -0,0076   
Imp_tran       0,3221   0,3849   1,0000   0,0837   0,1654   0,0307   0,0663   0,1618  -0,1079   0,1705   0,0042   0,0139   0,0165   
Imp_cost       0,2073   0,1616   0,0837   1,0000   0,1691   0,3543   0,2208   0,3646   0,1120   0,1003   0,3459   0,0671  -0,0376   
Imp_fami       0,1548   0,1590   0,1654   0,1691   1,0000   0,2301   0,1202   0,1349   0,1153   0,0772   0,1216   0,0743  -0,0268   
Imp_Dive       0,2588   0,2031   0,0307   0,3543   0,2301   1,0000   0,2511   0,2151   0,1827   0,2324   0,3778   0,1550  -0,0226   
Imp_clim       0,1527   0,2019   0,0663   0,2208   0,1202   0,2511   1,0000   0,3980   0,0810   0,1907   0,1332   0,0819   0,0009   
Imp_natu       0,1386   0,2067   0,1618   0,3646   0,1349   0,2151   0,3980   1,0000   0,0672   0,0965   0,1402  -0,0879   0,0770   
Imp_depo      -0,0609  -0,0739  -0,1079   0,1120   0,1153   0,1827   0,0810   0,0672   1,0000   0,1471   0,3628   0,2772  -0,0543   
Imp_tdom       0,1611   0,1671   0,1705   0,1003   0,0772   0,2324   0,1907   0,0965   0,1471   1,0000   0,2301   0,1982   0,0688   
Imp_cong       0,0389   0,0658   0,0042   0,3459   0,1216   0,3778   0,1332   0,1402   0,3628   0,2301   1,0000   0,4726  -0,0004   
Imp_pres      -0,0957  -0,1115   0,0139   0,0671   0,0743   0,1550   0,0819  -0,0879   0,2772   0,1982   0,4726   1,0000   0,0739   
Imp_otro      -0,0028  -0,0076   0,0165  -0,0376  -0,0268  -0,0226   0,0009   0,0770  -0,0543   0,0688  -0,0004   0,0739   1,0000   
 
Test de Bartlett   
  Determinante de la matriz de correlación = 0,106602 
  Ji cuadrado con 78 grados de libertad = 1212,9763    (p = 0,0000) 
 
 
 
 
 
 



ANNEXES                                                                                                                                                                                                                                   I 

 

 
- 409 - 

 
              FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5 FACTOR 6 FACTOR 7 FACTOR 8 FACTOR 9 FACTOR 10FACTOR 11FACTOR 12FACTOR 13 
              -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------  
VALOR PROPIO:  2,8701   1,9415   1,2262   1,0934   0,9102   0,8762   0,8058   0,7346   0,7028   0,5434   0,4906   0,4290   0,3759   
% DE VARIANZA:  22,08%   14,93%    9,43%    8,41%    7,00%    6,74%    6,20%    5,65%    5,41%    4,18%    3,77%    3,30%    2,89%  
% VAR.ACUMUL.:  22,08%   37,01%   46,45%   54,86%   61,86%   68,60%   74,80%   80,45%   85,85%   90,03%   93,81%   97,11%  100,00%  
 
CARGAS DE 
LOS FACTORES:                                                                                                                      COMUNALIDAD 
                                                                                                                                   ----------- 
Imp_rutd      -0,5246   0,5237   0,2415  -0,1468  -0,1013  -0,2492  -0,1712  -0,1522   0,1594   0,1694   0,1492   0,3468  -0,2218     1,0000   
Imp_relx      -0,5379   0,5609   0,2274  -0,0777  -0,1115  -0,0898  -0,0314  -0,1966   0,1976   0,0649  -0,3052  -0,2315   0,2971     1,0000   
Imp_tran      -0,3671   0,4645   0,4078   0,0577   0,1371   0,2199   0,4997  -0,0004  -0,1122  -0,2729   0,2380  -0,1124  -0,0813     1,0000   
Imp_cost      -0,5993  -0,0727  -0,3761  -0,1117   0,0899  -0,3647   0,2602   0,1101  -0,2501   0,3366   0,2367  -0,1142   0,1259     1,0000   
Imp_fami      -0,4105   0,0307   0,0439  -0,2848   0,7099   0,3633  -0,2493   0,1401  -0,0345   0,1372  -0,0936   0,0036  -0,0319     1,0000   
Imp_Dive      -0,6507  -0,1689  -0,0863  -0,1560  -0,0244  -0,2621  -0,3647   0,2196  -0,0108  -0,4915   0,1209  -0,0133   0,0964     1,0000   
Imp_clim      -0,5206   0,0359  -0,3862   0,2667  -0,2520   0,4031  -0,0998   0,1392   0,4119   0,0985   0,1707  -0,1751  -0,1132     1,0000   
Imp_natu      -0,5259   0,1540  -0,5579   0,2873   0,0557   0,1451   0,2197  -0,1594  -0,1311  -0,1582  -0,2478   0,3189   0,0533     1,0000   
Imp_depo      -0,2894  -0,5791   0,0316  -0,1618  -0,0207   0,1994  -0,0969  -0,6781  -0,0638  -0,0214   0,1871  -0,0452   0,0516     1,0000   
Imp_tdom      -0,4568  -0,1146   0,3799   0,2770  -0,3662   0,2497  -0,2322   0,1689  -0,5016   0,1463  -0,0656   0,0273   0,0141     1,0000   
Imp_cong      -0,5557  -0,5698   0,1220  -0,0562  -0,0172  -0,2276   0,2080   0,0011   0,0610  -0,0177  -0,3213  -0,1484  -0,3519     1,0000   
Imp_pres      -0,2660  -0,6356   0,4014   0,1207   0,0460   0,0421   0,2439   0,1933   0,3387   0,0723   0,0424   0,2533   0,2509     1,0000   
Imp_otro      -0,0152  -0,0039   0,1322   0,8187   0,3906  -0,2912  -0,1965  -0,1494   0,0302   0,0136   0,0660  -0,0893  -0,0189     1,0000   
 
 
COEFICIENTES DE 
PUNTUACIÓN DE 
LOS FACTORES: 
 
Imp_rutd      -0,1828   0,2697   0,1969  -0,1343  -0,1113  -0,2844  -0,2125  -0,2071   0,2268   0,3117   0,3041   0,8084  -0,5901   
Imp_relx      -0,1874   0,2889   0,1855  -0,0710  -0,1225  -0,1025  -0,0390  -0,2676   0,2811   0,1194  -0,6220  -0,5395   0,7903   
Imp_tran      -0,1279   0,2392   0,3325   0,0528   0,1507   0,2510   0,6202  -0,0005  -0,1596  -0,5022   0,4851  -0,2620  -0,2164   
Imp_cost      -0,2088  -0,0375  -0,3067  -0,1021   0,0987  -0,4162   0,3229   0,1499  -0,3558   0,6194   0,4824  -0,2662   0,3349   
Imp_fami      -0,1430   0,0158   0,0358  -0,2605   0,7799   0,4146  -0,3094   0,1907  -0,0491   0,2524  -0,1908   0,0084  -0,0848   
Imp_Dive      -0,2267  -0,0870  -0,0704  -0,1427  -0,0269  -0,2991  -0,4526   0,2989  -0,0154  -0,9046   0,2464  -0,0311   0,2565   
Imp_clim      -0,1814   0,0185  -0,3149   0,2439  -0,2768   0,4601  -0,1239   0,1895   0,5861   0,1813   0,3478  -0,4082  -0,3011   
Imp_natu      -0,1832   0,0793  -0,4549   0,2628   0,0612   0,1656   0,2726  -0,2169  -0,1866  -0,2912  -0,5051   0,7432   0,1417   
Imp_depo      -0,1008  -0,2983   0,0258  -0,1480  -0,0227   0,2275  -0,1202  -0,9231  -0,0908  -0,0394   0,3813  -0,1054   0,1374   
Imp_tdom      -0,1591  -0,0590   0,3098   0,2533  -0,4024   0,2850  -0,2881   0,2299  -0,7137   0,2692  -0,1337   0,0637   0,0374   
Imp_cong      -0,1936  -0,2935   0,0995  -0,0514  -0,0189  -0,2597   0,2581   0,0015   0,0869  -0,0326  -0,6548  -0,3459  -0,9362   
Imp_pres      -0,0927  -0,3274   0,3273   0,1104   0,0506   0,0481   0,3027   0,2631   0,4819   0,1330   0,0864   0,5904   0,6675   
Imp_otro      -0,0053  -0,0020   0,1078   0,7487   0,4291  -0,3323  -0,2439  -0,2033   0,0430   0,0250   0,1345  -0,2081  -0,0504   
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Cargas de los factores retenidos: 
 
              FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4  COMUNALIDAD 
              -------- -------- -------- --------  ----------- 
Imp_rutd      -0,5246   0,5237   0,2415  -0,1468      0,6293   
Imp_relx      -0,5379   0,5609   0,2274  -0,0777      0,6617   
Imp_tran      -0,3671   0,4645   0,4078   0,0577      0,5201   
Imp_cost      -0,5993  -0,0727  -0,3761  -0,1117      0,5183   
Imp_fami      -0,4105   0,0307   0,0439  -0,2848      0,2525   
Imp_Dive      -0,6507  -0,1689  -0,0863  -0,1560      0,4837   
Imp_clim      -0,5206   0,0359  -0,3862   0,2667      0,4926   
Imp_natu      -0,5259   0,1540  -0,5579   0,2873      0,6940   
Imp_depo      -0,2894  -0,5791   0,0316  -0,1618      0,4463   
Imp_tdom      -0,4568  -0,1146   0,3799   0,2770      0,4428   
Imp_cong      -0,5557  -0,5698   0,1220  -0,0562      0,6515   
Imp_pres      -0,2660  -0,6356   0,4014   0,1207      0,6504   
Imp_otro      -0,0152  -0,0039   0,1322   0,8187      0,6880   
 
VARIANZA:      2,8701   1,9415   1,2262   1,0934   
% DE VARIANZA:  22,08%   14,93%    9,43%    8,41%  
% VAR.ACUMUL.:  22,08%   37,01%   46,45%   54,86%  
 
ROTACIÓN VARIMAX: 
 
Cargas de los factores retenidos (después de la rotación): 
 
              FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4  COMUNALIDAD 
              -------- -------- -------- --------  ----------- 
Imp_rutd       0,7676* -0,0379   0,1552  -0,1206      0,6293   
Imp_relx       0,7855* -0,0683   0,1914  -0,0575      0,6617   
Imp_tran       0,7091* -0,0194  -0,0252   0,1274      0,5201   
Imp_cost       0,1088   0,2252   0,6312* -0,2395      0,5183   
Imp_fami       0,2997*  0,2157   0,1697  -0,2956      0,2525   
Imp_Dive       0,2308   0,4371   0,4372* -0,2196      0,4837   
Imp_clim       0,0953   0,0798   0,6781*  0,1317      0,4926   
Imp_natu       0,0825  -0,0744   0,8180*  0,1122      0,6940   
Imp_depo      -0,1729   0,6137*  0,0959  -0,1747      0,4463   
Imp_tdom       0,3593   0,4521*  0,0708   0,3230      0,4428   
Imp_cong       0,0218   0,7718*  0,2247  -0,0704      0,6515   
Imp_pres      -0,0550   0,7718* -0,1298   0,1865      0,6504   
Imp_otro       0,0040   0,0224   0,0951   0,8237*     0,6880   
 
VARIANZA:      2,0425   2,0796   1,8993   1,1099   
% DE VARIANZA:  15,71%   16,00%   14,61%    8,54%  
% VAR.ACUMUL.:  15,71%   31,71%   46,32%   54,86%  
 
COEFICIENTES DE 
PUNTUACIÓN DE 
LOS FACTORES: 
 
Imp_rutd       0,3884  -0,0340  -0,0423  -0,0958   
Imp_relx       0,3918  -0,0537  -0,0159  -0,0373   
Imp_tran       0,3920   0,0040  -0,1367   0,1208   
Imp_cost      -0,0553   0,0244   0,3337  -0,1856   
Imp_fami       0,1322   0,0865   0,0085  -0,2546   
Imp_Dive       0,0493   0,1629   0,1607  -0,1717   
Imp_clim      -0,0694  -0,0520   0,4022   0,1505   
Imp_natu      -0,1039  -0,1517   0,5132   0,1366   
Imp_depo      -0,1060   0,2981  -0,0029  -0,1470   
Imp_tdom       0,1914   0,2319  -0,0713   0,3057   
Imp_cong      -0,0204   0,3651   0,0245  -0,0428   
Imp_pres       0,0048   0,4182  -0,1728   0,1740   
Imp_otro      -0,0070   0,0100   0,0911   0,7509   
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TAULA 22 - Creuament dels motius / raons per a elegir el turisme rural de 
Balears (Grau d’importància)  amb les variables d’acompanyament 
(Tabulacions de valors mitjans) 
 
 

 
TABULACIÓN DE VALORES MEDIOS 

 
 
                                              Tip_esta 
                               ----------------------------------- 
                     TOTAL     Agroturismo Turismo rur Turismo de   
  VARIABLE          MUESTRA                al          interior         F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- -----------   ------------------- 
 31 Imp_Natu Med =     4,0383       4,0919      3,9658      3,8000   F(2,545) = 3,1319 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,0444) 
 
 32 Imp_pais Med =     4,3024       4,3108      4,3274      4,1800   F(2,545) = 0,8292 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,4369) 
 
 33 Imp_clim Med =     4,1511       4,1617      4,3179      3,6800   F(2,545) = 11,0455 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,0000) 
 
 34 Imp_cnat Med =     3,9053       3,9963      3,8684      3,2980   F(2,545) = 14,1324 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,0000) 
 
 35 Imp_tran Med =     4,4679       4,4651      4,5658      4,2600   F(2,545) = 3,3698 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,0351) 
 
 36 Imp_play Med =     4,0602       4,1207      4,0684      3,5800   F(2,545) = 1,1055 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,3318) 
 
 37 Imp_calo Med =     4,4442       4,3953      4,6564      4,3200   F(2,545) = 6,5575 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,0015) 
 
 38 Imp_cser Med =     4,3044       4,2598      4,5085      4,1660   F(2,545) = 6,4580 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,0017) 
 
 39 Imp_acce Med =     3,5100       3,5328      3,4786      3,4100   F(2,545) = 0,3815 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,6830) 
 
 40 Imp_q-pr Med =     4,1026       4,1045      4,2239      3,8040   F(2,545) = 4,8244 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,0084) 
 
 41 Imp_amab Med =     3,9776       4,0367      3,9325      3,6320   F(2,545) = 4,8204 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,0084) 
 
 42 Imp_gast Med =     3,8544       3,8310      3,9316      3,8520   F(2,545) = 0,5409 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,5825) 
 
 43 Imp_comp Med =     2,8420       2,9108      2,6222      2,8320   F(2,545) = 3,0990 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,0459) 
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 44 Imp_infr Med =     3,2511       3,2866      3,2034      3,0920   F(2,545) = 0,9070 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,4044) 
 
 45 Imp_vari Med =     3,5538       3,5853      3,3889      3,7000   F(2,545) = 2,1597 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,1163) 
 
 46 Imp_segu Med =     3,9918       3,9906      4,0974      3,7540   F(2,545) = 0,5473 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,5788) 
 
 47 Imp_pcul Med =     3,4650       3,5171      3,4034      3,2120   F(2,545) = 2,5388 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,0799) 
 
 48 Imp_folk Med =     2,9692       3,0105      2,8786      2,8660   F(2,545) = 1,0067 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,3661) 
 
 49 Imp_higi Med =     4,2358       4,1759      4,4530      4,1840   F(2,545) = 5,0471 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,0067) 
 
 50 Imp_actc Med =     3,1381       3,1612      3,1265      2,9900   F(2,545) = 0,6883 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,5029) 
 
 51 Imp_actd Med =     2,9369       2,9696      2,9009      2,7720   F(2,545) = 0,6865 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,5038) 
 
 52 Imp_ambi Med =     3,4588       3,4535      3,5094      3,3800   F(2,545) = 0,3033 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,7385) 
 
 53 Imp_fniñ Med =     2,4321       2,5890      2,0137      2,2160   F(2,545) = 10,2708 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,0000) 
 
 54 Imp_vidn Med =     2,2617       2,3165      2,1043      2,2120   F(2,545) = 1,3911 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,2497) 
 
 55 Imp_idio Med =     2,7838       2,8984      2,5684      2,4140   F(2,545) = 2,6830 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,0693) 
 
 56 Imp_npre Med =     3,6245       3,6436      3,6479      3,4240   F(2,545) = 1,2359 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,2914) 
 
 57 Imp_info Med =     3,0912       3,0787      3,2137      2,9000   F(2,545) = 1,3028 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,2726) 
 
 58 Imp_Dest Med =     4,1217       4,1045      4,2111      4,0440   F(2,545) = 0,6633 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,5156) 
 
 59 Imp_bebi Med =     2,1223       2,1743      1,9821      2,0540   F(2,545) = 1,2971 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,2742) 
 
 60 Imp_amig Med =     2,0146       2,0682      1,8034      2,1000   F(2,545) = 2,1182 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,1212) 
 
 61 Imp_otro Med =     2,6000       2,6000      2,5880      2,6280   F(2,545) = 0,3128 
               N =        548          381         117          50      (p = 0,7315) 
 
 
                                              Isla     
                               ----------------------------------- 
                     TOTAL     Mallorca    Menorca     Ibiza        
  VARIABLE          MUESTRA                                             F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- -----------   ------------------- 
 31 Imp_Natu Med =     4,0383       3,9896      4,0769      4,2235   F(2,545) = 2,7132 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,0672) 
 
 32 Imp_pais Med =     4,3024       4,3244      4,2205      4,2776   F(2,545) = 0,7441 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,4756) 
 
 33 Imp_clim Med =     4,1511       4,1436      4,0821      4,2482   F(2,545) = 0,8842 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,4136) 
 
 34 Imp_cnat Med =     3,9053       3,8231      3,9821      4,2071   F(2,545) = 6,8365 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,0012) 
 
 35 Imp_tran Med =     4,4679       4,4888      4,4128      4,4235   F(2,545) = 0,5813 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,5595) 
 
 36 Imp_play Med =     4,0602       3,8494      4,4615      4,6471   F(2,545) = 5,1129 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,0063) 
 
 37 Imp_calo Med =     4,4442       4,4982      4,3615      4,2753   F(2,545) = 3,8104 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,0227) 
 
 38 Imp_cser Med =     4,3044       4,3499      4,1769      4,2153   F(2,545) = 2,6468 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,0718) 
 
 39 Imp_acce Med =     3,5100       3,4896      3,5705      3,5471   F(2,545) = 0,2637 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,7683) 
 
 40 Imp_q-pr Med =     4,1026       4,1527      3,9910      3,9776   F(2,545) = 2,5274 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,0808) 
 
 41 Imp_amab Med =     3,9776       3,9488      3,9321      4,1494   F(2,545) = 1,8903 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,1520) 
 
 42 Imp_gast Med =     3,8544       3,9075      3,6205      3,8282   F(2,545) = 3,2589 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,0392) 
 
 43 Imp_comp Med =     2,8420       2,8286      2,5256      3,1929   F(2,545) = 7,7515 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,0005) 
 
 44 Imp_infr Med =     3,2511       3,2519      2,9897      3,4871   F(2,545) = 4,5960 
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               N =        548          385          78          85      (p = 0,0105) 
 
 45 Imp_vari Med =     3,5538       3,5519      3,5064      3,6059   F(2,545) = 0,1886 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,8282) 
 
 46 Imp_segu Med =     3,9918       4,0966      3,5077      3,9612   F(2,545) = 3,0181 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,0497) 
 
 47 Imp_pcul Med =     3,4650       3,4774      3,3590      3,5059   F(2,545) = 0,5811 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,5596) 
 
 48 Imp_folk Med =     2,9692       2,9319      2,7077      3,3776   F(2,545) = 9,7226 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,0001) 
 
 49 Imp_higi Med =     4,2358       4,2935      3,9718      4,2165   F(2,545) = 4,8480 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,0082) 
 
 50 Imp_actc Med =     3,1381       3,1652      2,8282      3,3000   F(2,545) = 5,3239 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,0051) 
 
 51 Imp_actd Med =     2,9369       2,9031      2,7462      3,2647   F(2,545) = 4,5048 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,0115) 
 
 52 Imp_ambi Med =     3,4588       3,3881      3,2744      3,9482   F(2,545) = 12,7449 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,0000) 
 
 53 Imp_fniñ Med =     2,4321       2,3813      1,9744      3,0824   F(2,545) = 17,4261 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,0000) 
 
 54 Imp_vidn Med =     2,2617       2,0260      2,1769      3,4071   F(2,545) = 52,9148 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,0000) 
 
 55 Imp_idio Med =     2,7838       2,6982      2,6013      3,3388   F(2,545) = 4,9496 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,0074) 
 
 56 Imp_npre Med =     3,6245       3,6452      3,4615      3,6800   F(2,545) = 1,3963 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,2484) 
 
 57 Imp_info Med =     3,0912       3,0208      3,0769      3,4235   F(2,545) = 4,0878 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,0173) 
 
 58 Imp_Dest Med =     4,1217       4,1062      4,2744      4,0518   F(2,545) = 1,1443 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,3192) 
 
 59 Imp_bebi Med =     2,1223       1,9834      1,8846      2,9694   F(2,545) = 29,2092 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,0000) 
 
 60 Imp_amig Med =     2,0146       1,8831      1,6667      2,9294   F(2,545) = 30,5285 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,0000) 
 
 61 Imp_otro Med =     2,6000       2,5860      2,6359      2,6306   F(2,545) = 1,4358 
               N =        548          385          78          85      (p = 0,2388) 
 
 
                                                        Comp_via 
                               ----------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Solo        En pareja   En familia  Con amigos  Otros grupo  
  VARIABLE          MUESTRA                                                    s                F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
 31 Imp_Natu Med =     4,0383       4,2941      4,0027      4,1071      4,0667      4,0000   F(4,543) = 0,7347 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,5685) 
 
 32 Imp_pais Med =     4,3024       4,2941      4,3321      4,2634      4,2444      3,8889   F(4,543) = 1,0676 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,3718) 
 
 33 Imp_clim Med =     4,1511       4,0000      4,1268      4,2188      4,2222      4,2222   F(4,543) = 0,5119 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,7270) 
 
 34 Imp_cnat Med =     3,9053       4,0588      3,8792      3,9045      4,0422      4,0000   F(4,543) = 0,4860 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,7460) 
 
 35 Imp_tran Med =     4,4679       4,2941      4,4800      4,5107      4,3556      4,3333   F(4,543) = 0,7628 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,5498) 
 
 36 Imp_play Med =     4,0602       4,0588      4,0301      4,1607      4,0667      4,0000   F(4,543) = 0,0635 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,9926) 
 
 37 Imp_calo Med =     4,4442       3,9412      4,4860      4,4875      4,2311      4,2222   F(4,543) = 3,5970 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,0066) 
 
 38 Imp_cser Med =     4,3044       3,8235      4,3436      4,2777      4,2733      4,1111   F(4,543) = 2,4025 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,0489) 
 
 39 Imp_acce Med =     3,5100       3,6471      3,5110      3,4063      3,5889      4,1111   F(4,543) = 1,1906 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,3139) 
 
 40 Imp_q-pr Med =     4,1026       3,9412      4,0808      4,1491      4,2444      4,0000   F(4,543) = 0,7137 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,5828) 
 
 41 Imp_amab Med =     3,9776       3,9412      3,8893      4,1616      4,2000      4,2222   F(4,543) = 3,0135 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,0178) 
 
 42 Imp_gast Med =     3,8544       3,8118      3,8975      3,7679      3,7733      3,6667   F(4,543) = 0,6439 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,6314) 
 
 43 Imp_comp Med =     2,8420       3,4706      2,7890      2,7571      3,1956      3,0889   F(4,543) = 3,0815 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,0159) 
 
 44 Imp_infr Med =     3,2511       3,6235      3,1732      3,3554      3,4444      3,4444   F(4,543) = 1,7711 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,1332) 
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 45 Imp_vari Med =     3,5538       3,2059      3,5288      3,5402      3,7889      4,2222   F(4,543) = 2,0638 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,0842) 
 
 46 Imp_segu Med =     3,9918       3,9882      3,9827      4,0107      4,0400      3,8889   F(4,543) = 0,0178 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,9994) 
 
 47 Imp_pcul Med =     3,4650       3,9294      3,3956      3,5732      3,6089      3,3333   F(4,543) = 2,1289 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,0760) 
 
 48 Imp_folk Med =     2,9692       3,6294      2,9203      2,9536      3,1044      3,2222   F(4,543) = 2,3035 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,0574) 
 
 49 Imp_higi Med =     4,2358       4,4235      4,1556      4,4571      4,2667      4,2222   F(4,543) = 3,0469 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,0168) 
 
 50 Imp_actc Med =     3,1381       3,2529      3,0614      3,1955      3,5133      3,4444   F(4,543) = 2,6311 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,0336) 
 
 51 Imp_actd Med =     2,9369       3,7529      2,8923      2,7321      3,4422      3,2222   F(4,543) = 5,3554 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,0003) 
 
 52 Imp_ambi Med =     3,4588       3,9059      3,3715      3,5179      3,7422      4,0000   F(4,543) = 3,1911 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,0132) 
 
 53 Imp_fniñ Med =     2,4321       3,0824      2,1310      3,1571      2,7778      2,6667   F(4,543) = 18,2489 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,0000) 
 
 54 Imp_vidn Med =     2,2617       2,9765      2,1304      2,1607      3,0711      3,4444   F(4,543) = 10,3589 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,0000) 
 
 55 Imp_idio Med =     2,7838       3,3176      2,6816      2,8598      3,3111      2,3333   F(4,543) = 1,8359 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,1205) 
 
 56 Imp_npre Med =     3,6245       3,8000      3,5332      3,8786      3,7689      3,1111   F(4,543) = 4,0245 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,0032) 
 
 57 Imp_info Med =     3,0912       3,4118      3,0110      3,1250      3,6000      2,7778   F(4,543) = 3,0387 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,0170) 
 
 58 Imp_Dest Med =     4,1217       4,1765      4,0405      4,3366      4,1800      4,3444   F(4,543) = 2,0383 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,0877) 
 
 59 Imp_bebi Med =     2,1223       2,7706      1,9926      2,1170      2,7867      2,9000   F(4,543) = 7,3405 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,0000) 
 
 60 Imp_amig Med =     2,0146       3,0000      1,9178      2,0000      2,4222      2,2222   F(4,543) = 4,5056 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,0014) 
 
 61 Imp_otro Med =     2,6000       2,7412      2,5918      2,6018      2,6089      2,6000   F(4,543) = 1,0298 
               N =        548           17         365         112          45           9      (p = 0,3912) 
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                                                                                           País_res 
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     España      Alemania    Reino Unido Irlanda     Francia     Austria     Países Bajo Bélgica     Suiza       Dinamarca   Italia      Otros        
  VARIABLE          MUESTRA                                                                            s                                                                            F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
 31 Imp_Natu Med =     4,0383       4,2074      4,0135      3,9032      3,8462      4,3333      4,0000      4,0000      4,0000      4,0333      3,0000      3,7500      4,2727   F(11,536) = 1,7542 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,0590) 
 
 32 Imp_pais Med =     4,3024       4,2904      4,3649      4,2108      4,5615      4,2500      4,3846      4,0000      4,0000      4,3433      3,4000      4,5000      3,9364   F(11,536) = 1,6419 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,0837) 
 
 33 Imp_clim Med =     4,1511       4,2319      4,0860      4,3140      4,0846      3,3417      4,0000      4,5000      3,5000      4,2333      3,8000      4,2500      4,0909   F(11,536) = 2,0293 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,0240) 
 
 34 Imp_cnat Med =     3,9053       4,1585      3,8581      3,5871      3,8385      3,9167      4,0769      4,0000      4,0000      3,9933      3,4000      4,1250      4,0818   F(11,536) = 2,4715 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,0050) 
 
 35 Imp_tran Med =     4,4679       4,4756      4,4991      4,3763      4,4154      4,3333      4,4615      4,7500      4,0000      4,6333      5,0000      4,6250      3,9091   F(11,536) = 1,4710 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,1384) 
 
 36 Imp_play Med =     4,0602       4,1259      3,9279      4,0215      3,8462      3,8333      3,5385      4,5000      4,0000      5,2000      3,8000      4,8750      3,6364   F(11,536) = 0,8793 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,5606) 
 
 37 Imp_calo Med =     4,4442       4,3719      4,4369      4,4946      4,4154      4,3667      4,8000      4,5000      4,5000      4,6333      4,4000      4,3750      4,2727   F(11,536) = 0,6927 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,7461) 
 
 38 Imp_cser Med =     4,3044       4,3444      4,2257      4,3473      4,4077      4,0833      4,4077      4,5000      4,0000      4,5333      4,4000      4,5375      4,1818   F(11,536) = 0,9038 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,5364) 
 
 39 Imp_acce Med =     3,5100       3,6593      3,4347      3,4032      3,3462      3,1667      3,9615      3,5000      3,5000      3,6833      2,6000      3,8750      3,8182   F(11,536) = 1,4575 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,1438) 
 
 40 Imp_q-pr Med =     4,1026       4,2022      4,1378      3,9699      3,7769      3,8333      4,0000      3,7500      3,5000      4,1667      3,6000      4,5000      4,0909   F(11,536) = 1,3404 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,1982) 
 
 41 Imp_amab Med =     3,9776       4,2341      3,7910      4,0409      4,2231      3,5000      4,1538      4,2500      3,5000      3,9300      4,1800      4,6250      3,6364   F(11,536) = 3,1777 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,0003) 
 
 42 Imp_gast Med =     3,8544       3,7763      3,9279      3,9011      3,8308      3,3333      3,9077      3,5000      4,0000      3,8667      3,0000      4,1250      3,7273   F(11,536) = 1,1425 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,3254) 
 
 43 Imp_comp Med =     2,8420       2,8385      2,9243      2,5677      3,5231      2,9167      3,1385      2,7500      3,0000      2,6533      1,2000      3,1250      3,3636   F(11,536) = 2,6335 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,0028) 
 
 44 Imp_infr Med =     3,2511       3,3378      3,1685      3,1161      3,6308      3,2500      3,3231      4,0000      3,0000      3,4800      2,8000      3,6250      3,5455   F(11,536) = 1,0836 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,3721) 
 
 45 Imp_vari Med =     3,5538       3,7333      3,6036      3,2366      3,8077      3,6667      4,0000      3,7500      3,0000      3,2333      2,2000      3,8750      3,3636   F(11,536) = 2,8082 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,0014) 
 
 46 Imp_segu Med =     3,9918       3,8311      4,1658      3,9323      4,0692      4,2500      3,6077      4,2500      3,5000      3,7333      3,4000      4,0000      4,0000   F(11,536) = 0,4251 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,9450) 
 
 47 Imp_pcul Med =     3,4650       3,6119      3,4342      3,3140      3,6462      3,3333      3,6154      3,1000      3,0000      3,2933      2,2000      4,5000      3,8182   F(11,536) = 2,6320 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,0028) 
 
 48 Imp_folk Med =     2,9692       2,9533      2,8545      3,1871      3,4538      2,5833      3,2231      2,9500      2,5000      2,7233      1,8000      4,1250      3,6364   F(11,536) = 3,3773 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,0002) 
 
 49 Imp_higi Med =     4,2358       4,1422      4,3099      4,2688      4,0923      4,2500      4,3077      4,5000      3,5000      4,1333      4,0000      4,6250      3,8182   F(11,536) = 1,0210 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,4260) 
 
 50 Imp_actc Med =     3,1381       3,3111      3,0973      3,0559      3,4077      2,5833      3,7000      3,3000      3,0000      2,7767      2,0000      3,3750      3,4545   F(11,536) = 2,5413 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,0039) 
 
 51 Imp_actd Med =     2,9369       3,1111      2,9468      2,3634      3,2846      3,3333      3,0769      3,7000      3,0000      3,3000      2,0000      3,5000      3,1727   F(11,536) = 3,5809 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,0001) 
 
 52 Imp_ambi Med =     3,4588       3,5600      3,4207      3,3957      3,5538      3,1167      3,4154      4,2000      3,0000      3,1933      2,8000      4,2500      4,0909   F(11,536) = 1,8038 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,0504) 
 
 53 Imp_fniñ Med =     2,4321       2,5659      2,4486      2,2452      2,7077      3,1667      1,9385      2,7000      2,0000      1,9000      1,6000      2,8000      3,0364   F(11,536) = 1,9480 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,0315) 
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 54 Imp_vidn Med =     2,2617       2,6326      1,9306      2,2387      3,0462      2,3333      2,2615      2,8500      4,0000      2,1067      1,4000      3,1500      3,2182   F(11,536) = 5,2079 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,0000) 
 
 55 Imp_idio Med =     2,7838       3,4274      2,5207      2,6419      3,1308      2,7250      2,1308      2,6750      3,0000      2,6567      1,2000      2,5000      3,0909   F(11,536) = 2,7658 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,0017) 
 
 56 Imp_npre Med =     3,6245       3,6726      3,6946      3,5247      3,5077      3,5833      3,1231      3,6500      3,0000      3,6200      2,4000      4,0000      3,6364   F(11,536) = 1,5603 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,1068) 
 
 57 Imp_info Med =     3,0912       3,4815      2,8423      3,0753      3,4615      3,1667      2,6923      3,2500      3,0000      3,1667      2,2000      3,1250      3,5455   F(11,536) = 3,0288 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,0006) 
 
 58 Imp_Dest Med =     4,1217       4,1763      4,1532      4,1957      3,9308      3,6667      4,3231      4,2750      4,0000      3,5100      4,8000      4,5000      3,7273   F(11,536) = 1,9237 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,0341) 
 
 59 Imp_bebi Med =     2,1223       2,1252      2,0140      2,2183      2,5538      2,5833      2,0231      2,0250      3,0000      1,8367      1,0000      2,7500      3,2727   F(11,536) = 2,4916 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,0047) 
 
 60 Imp_amig Med =     2,0146       2,1556      1,8694      2,0000      2,4615      2,5833      2,0769      2,5000      2,0000      1,6333      1,0000      2,2500      3,2727   F(11,536) = 2,4977 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,0046) 
 
 61 Imp_otro Med =     2,6000       2,6207      2,5856      2,6151      2,6308      2,6333      2,6000      2,6000      2,6000      2,4933      2,6000      2,6000      2,7273   F(11,536) = 0,6788 
               N =        548          135         222          93          13          12          13           4           2          30           5           8          11      (p = 0,7593) 
 
 
 
 
                                                                                      Edad     
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Menor de 20 20 - 25     26 - 30     31 - 35     36 - 40     41 - 45     46 - 50     51 - 55     56 - 60     61 - 65     Mayor de 65  
  VARIABLE          MUESTRA                                                                                                                                             F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
 31 Imp_Natu Med =     4,0383       5,0000      3,3571      3,8182      4,2680      3,9483      4,0435      3,9559      4,1750      4,0541      4,2857      4,0556   F(10,537) = 2,5473 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,0052) 
 
 32 Imp_pais Med =     4,3024       5,0000      3,9500      4,2114      4,2948      4,2724      4,3402      4,2647      4,4825      4,2784      4,4762      4,3889   F(10,537) = 0,9805 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,4592) 
 
 33 Imp_clim Med =     4,1511       5,0000      3,9357      4,0705      4,1866      4,0776      4,1543      4,1618      4,1775      4,2216      4,2857      4,3333   F(10,537) = 0,5289 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,8701) 
 
 34 Imp_cnat Med =     3,9053       5,0000      3,4929      3,9295      3,9649      3,8698      3,7685      3,9088      4,1150      4,1054      4,0000      3,7111   F(10,537) = 1,2359 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,2649) 
 
 35 Imp_tran Med =     4,4679       5,0000      4,1714      4,3727      4,4371      4,3879      4,5761      4,5588      4,5700      4,3622      4,6190      4,5000   F(10,537) = 1,1654 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,3116) 
 
 36 Imp_play Med =     4,0602       5,0000      4,1429      4,3636      4,0515      3,9741      4,5000      3,9265      3,5750      3,7568      4,1905      3,6111   F(10,537) = 0,7091 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,7163) 
 
 37 Imp_calo Med =     4,4442       5,0000      4,3143      4,1909      4,4474      4,4397      4,4283      4,4559      4,5850      4,4865      4,6667      4,5222   F(10,537) = 1,0007 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,4415) 
 
 38 Imp_cser Med =     4,3044       5,0000      4,0214      4,1727      4,3052      4,2664      4,3141      4,2441      4,3400      4,4054      4,6667      4,5167   F(10,537) = 1,3115 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,2207) 
 
 39 Imp_acce Med =     3,5100       5,0000      3,1786      3,5341      3,5773      3,4397      3,4837      3,3897      3,6625      3,6486      3,3333      3,8889   F(10,537) = 1,0088 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,4345) 
 
 40 Imp_q-pr Med =     4,1026       5,0000      3,6500      4,1386      4,1557      4,0698      4,1750      4,0485      3,9050      4,1351      4,1476      4,3944   F(10,537) = 1,2345 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,2657) 
 
 41 Imp_amab Med =     3,9776       5,0000      3,9214      3,7023      3,9557      4,0672      4,1174      3,8162      3,8150      3,9676      4,2333      4,1556   F(10,537) = 1,5243 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,1270) 
 
 42 Imp_gast Med =     3,8544       4,0000      3,9000      3,8318      3,7278      3,8259      3,8239      3,8206      3,9400      4,0541      4,1810      4,0333   F(10,537) = 0,7693 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,6586) 
 
 43 Imp_comp Med =     2,8420       3,0000      2,9143      3,1273      2,8186      2,8155      2,8326      2,8941      2,7350      2,7784      2,8571      2,5778   F(10,537) = 0,4800 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,9033) 
 
 44 Imp_infr Med =     3,2511       4,0000      3,0143      3,4273      3,1691      3,1690      3,3022      3,1765      2,9250      3,6000      3,5238      3,6444   F(10,537) = 1,6301 
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               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,0947) 
 
 45 Imp_vari Med =     3,5538       5,0000      3,4643      3,8068      3,6031      3,5345      3,4891      3,5221      3,6000      3,4459      3,3333      3,6111   F(10,537) = 0,6788 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,7446) 
 
 46 Imp_segu Med =     3,9918       4,0000      3,9143      4,0182      3,7588      3,8138      4,0087      3,8618      3,8175      4,2162      4,2381      4,2667   F(10,537) = 2,0144 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,0300) 
 
 47 Imp_pcul Med =     3,4650       4,0000      3,5571      3,5591      3,4454      3,4138      3,6087      3,3382      3,3650      3,4811      3,5714      3,3778   F(10,537) = 0,5258 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,8723) 
 
 48 Imp_folk Med =     2,9692       4,0000      3,1286      3,0364      3,0041      2,8802      3,1337      2,8985      2,6600      3,2108      2,8095      2,8111   F(10,537) = 1,1742 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,3055) 
 
 49 Imp_higi Med =     4,2358       5,0000      4,3000      4,1182      4,2619      4,1103      4,3065      4,2735      3,9850      4,3838      4,4762      4,5667   F(10,537) = 1,4582 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,1516) 
 
 50 Imp_actc Med =     3,1381       5,0000      3,3714      3,2114      3,2216      3,0069      3,0837      3,0779      3,1825      3,1189      3,3333      3,2889   F(10,537) = 0,9380 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,4976) 
 
 51 Imp_actd Med =     2,9369       4,0000      3,3500      3,0386      2,9546      2,9009      2,9500      2,8750      3,0525      3,0757      2,7619      2,2722   F(10,537) = 1,0236 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,4219) 
 
 52 Imp_ambi Med =     3,4588       4,0000      3,6000      3,4182      3,5629      3,3983      3,6239      3,2441      3,2600      3,4919      3,4762      3,5667   F(10,537) = 0,9396 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,4961) 
 
 53 Imp_fniñ Med =     2,4321       3,0000      2,3857      2,2682      2,5443      2,7310      2,5783      2,1735      2,2000      2,3243      1,7333      2,0889   F(10,537) = 2,1808 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,0177) 
 
 54 Imp_vidn Med =     2,2617       3,0000      3,0143      2,9955      2,5010      2,3069      2,1761      2,0529      1,8300      2,0703      1,4857      1,7444   F(10,537) = 4,8406 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,0000) 
 
 55 Imp_idio Med =     2,7838       1,0000      2,5286      2,8045      3,2278      2,7629      2,6859      2,5750      2,6700      2,6595      2,4762      2,9278   F(10,537) = 0,9434 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,4926) 
 
 56 Imp_npre Med =     3,6245       3,0000      3,4429      3,7182      3,7505      3,5414      3,6609      3,5824      3,3000      3,8378      3,6667      3,6333   F(10,537) = 1,0909 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,3669) 
 
 57 Imp_info Med =     3,0912       3,0000      2,6429      3,2955      3,2474      3,0172      3,0761      2,9559      2,7750      3,1892      3,4762      3,2222   F(10,537) = 1,1979 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,2894) 
 
 58 Imp_Dest Med =     4,1217       4,1000      4,4429      4,0250      4,2804      4,2017      4,0261      4,1838      3,9850      3,9757      3,9524      3,7944   F(10,537) = 1,0045 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,4382) 
 
 59 Imp_bebi Med =     2,1223       2,1000      2,2286      2,3932      2,1433      2,2250      2,2804      1,9794      2,0375      1,7054      1,7143      1,8556   F(10,537) = 1,4544 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,1532) 
 
 60 Imp_amig Med =     2,0146       2,0000      2,2143      1,9318      2,1031      1,8966      2,0217      1,9853      2,1000      2,0541      1,6667      2,5556   F(10,537) = 0,7201 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,7058) 
 
 61 Imp_otro Med =     2,6000       2,6000      2,6000      2,6000      2,6433      2,5586      2,5978      2,5824      2,5700      2,6811      2,5905      2,6222   F(10,537) = 0,7726 
               N =        548            1          14          44          97         116          92          68          40          37          21          18      (p = 0,6554) 
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                                                   NºVis-4g 
                               ----------------------------------------------- 
                     TOTAL     Una vez     2 ó 3 veces 4 ó 5 veces Más de 5 ve  
  VARIABLE          MUESTRA                                        ces              F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
 31 Imp_Natu Med =     4,0342       4,0574      4,0391      3,9651      4,0545   F(3,493) = 0,2388 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,8697) 
 
 32 Imp_pais Med =     4,3328       4,3385      4,3771      4,2128      4,3482   F(3,493) = 1,1325 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,3364) 
 
 33 Imp_clim Med =     4,1563       4,1156      4,1693      4,1756      4,1655   F(3,493) = 0,1360 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,9387) 
 
 34 Imp_cnat Med =     3,8938       3,8516      3,9056      3,9256      3,8964   F(3,493) = 0,1355 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,9390) 
 
 35 Imp_tran Med =     4,4909       4,4869      4,4682      4,4651      4,5527   F(3,493) = 0,4266 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,7347) 
 
 36 Imp_play Med =     4,0523       3,7623      4,2291      4,1512      4,0091   F(3,493) = 0,8833 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,4505) 
 
 37 Imp_calo Med =     4,4708       4,3672      4,5073      4,4000      4,5818   F(3,493) = 2,3687 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,0704) 
 
 38 Imp_cser Med =     4,3278       4,2508      4,3374      4,3756      4,3600   F(3,493) = 0,7446 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,5267) 
 
 39 Imp_acce Med =     3,5080       3,3893      3,5028      3,7093      3,4909   F(3,493) = 1,6679 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,1737) 
 
 40 Imp_q-pr Med =     4,1350       4,0434      4,1486      4,2453      4,1282   F(3,493) = 1,1287 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,3379) 
 
 41 Imp_amab Med =     3,9875       3,9623      3,9665      3,9756      4,0591   F(3,493) = 0,3092 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,8192) 
 
 42 Imp_gast Med =     3,8640       3,8689      3,8212      3,7209      4,0400   F(3,493) = 2,2318 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,0842) 
 
 43 Imp_comp Med =     2,8064       2,7459      2,8112      2,8000      2,8709   F(3,493) = 0,2578 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,8562) 
 
 44 Imp_infr Med =     3,2398       3,1738      3,1642      3,3558      3,3455   F(3,493) = 1,1802 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,3176) 
 
 45 Imp_vari Med =     3,5644       3,6762      3,5475      3,5465      3,4818   F(3,493) = 0,7307 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,5349) 
 
 46 Imp_segu Med =     4,0197       3,8303      4,1067      4,0547      4,0609   F(3,493) = 0,4963 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,6857) 
 
 47 Imp_pcul Med =     3,4777       3,6131      3,4402      3,5326      3,3455   F(3,493) = 1,6691 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,1735) 
 
 48 Imp_folk Med =     2,9427       2,9689      2,9994      2,9907      2,7836   F(3,493) = 1,1525 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,3284) 
 
 49 Imp_higi Med =     4,2612       4,1721      4,1520      4,4000      4,4291   F(3,493) = 3,9654 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,0083) 
 
 50 Imp_actc Med =     3,1014       3,2418      3,0542      3,0895      3,0318   F(3,493) = 1,1787 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,3182) 
 
 51 Imp_actd Med =     2,8990       3,0598      2,7223      3,0302      2,9055   F(3,493) = 2,5311 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,0568) 
 
 52 Imp_ambi Med =     3,4382       3,3803      3,3430      3,5930      3,5364   F(3,493) = 1,7126 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,1642) 
 
 53 Imp_fniñ Med =     2,3557       2,3098      2,4257      2,4163      2,2455   F(3,493) = 0,6007 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,6156) 
 
 54 Imp_vidn Med =     2,1887       2,3344      2,2190      2,2186      1,9545   F(3,493) = 2,0969 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,1003) 
 
 55 Imp_idio Med =     2,7628       2,7828      2,7045      3,1140      2,5609   F(3,493) = 1,5482 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,2020) 
 
 56 Imp_npre Med =     3,6229       3,6902      3,5966      3,6140      3,5982   F(3,493) = 0,2853 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,8365) 
 
 57 Imp_info Med =     3,0644       3,1230      3,2011      3,0000      2,8273   F(3,493) = 2,5216 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,0576) 
 
 58 Imp_Dest Med =     4,1338       4,1451      4,0402      4,2942      4,1482   F(3,493) = 1,2560 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,2898) 
 
 59 Imp_bebi Med =     2,0716       2,1877      2,1531      2,0919      1,7945   F(3,493) = 2,8972 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,0350) 
 
 60 Imp_amig Med =     1,9577       1,9344      1,8156      2,1395      2,0727   F(3,493) = 1,7430 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,1580) 
 
 61 Imp_otro Med =     2,5952       2,5787      2,5832      2,6256      2,6091   F(3,493) = 0,6113 
               N =        497          122         179          86         110      (p = 0,6087) 
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TAULA 23 -  Factors rellevants a l’hora de passar les vacances a un 
establiment de turisme rural de les Illes Balears. 
 
 

 
 

A N Á L I S I S   D E   C O M P O N E N T E S   P R I N C I P A L E S 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

           ¿Puede indicarnos el grado de importancia de los siguientes aspectos a la hora de elegir sus 
vacaciones en establecimientos de turismo rural de las Baleares? 

VARIABLE 1 : Imp_Natu - 1. Naturaleza preservada 
VARIABLE 2 : Imp_pais - 2. Paisaje bonito 
VARIABLE 3 : Imp_clim - 3. Clima agradable 
VARIABLE 4 : Imp_cnat - 4. Estar en contacto con la naturaleza. 
VARIABLE 5 : Imp_tran - 5. Tranquilidad y calma 
VARIABLE 6 : Imp_play - 6. Buenas playas / Poder disfrutar del mar 
VARIABLE 7 : Imp_calo - 7. Calidad del alojamiento. 
VARIABLE 8 : Imp_cser - 8. Calidad del servicio (en general). 
VARIABLE 9 : Imp_acce - 9. Proximidad y facilidad de acceso al destino. 
VARIABLE 10: Imp_q-pr - 10. Relación calidad-precio. 
VARIABLE 11: Imp_amab - 11. Amabilidad de la gente. 
VARIABLE 12: Imp_gast - 12. Calidad y variedad de la gastronomía local. 
VARIABLE 13: Imp_comp - 13. Buenas posibilidades para realizar compras. 
VARIABLE 14: Imp_infr - 14. Buenas infraestructuras públicas (aeropuertos, carreteras, hospitales,...) 
VARIABLE 15: Imp_vari - 15. Variedad de cosas para ver y hacer. 
VARIABLE 16: Imp_segu - 16. Seguridad del destino 
VARIABLE 17: Imp_pcul - 17. Patrimonio histórico y cultural. 
VARIABLE 18: Imp_folk - 18. Folklore (costumbres y tradiciones). 
VARIABLE 19: Imp_higi - 19. Higiene / Limpieza del entorno. 
VARIABLE 20: Imp_actc - 20. Posibilidad de realizar o disfrutar de actividades culturales. 
VARIABLE 21: Imp_actd - 21. Posibilidad de realizar actividades deportivas. 
VARIABLE 22: Imp_ambi - 22. Ambiente (Tipo de gente que hay en la isla). 
VARIABLE 23: Imp_fniñ - 23. Disponibilidad de facilidades y actividades para los niños. 
VARIABLE 24: Imp_vidn - 24. Vida nocturna atractiva. 
VARIABLE 25: Imp_idio - 25. Facilidad para comunicarme en mi idioma 
VARIABLE 26: Imp_npre - 26. Nivel de precios 
VARIABLE 27: Imp_info - 27. Información turística disponible. 
VARIABLE 28: Imp_Dest - 28. Destino no congestionado (sin exceso de turismo) 
VARIABLE 29: Imp_bebi - 29. Precios baratos de las bebidas alcohólicas. 
VARIABLE 30: Imp_amig - 30. Tener amigos y/o familiares que residen en las islas. 
VARIABLE 31: Imp_otro - 31. Otros (indicar cuáles) 
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Matriz de coeficientes de correlación simple 
 
 
 
              Imp_Natu Imp_pais Imp_clim Imp_cnat Imp_tran Imp_play Imp_calo Imp_cser Imp_acce Imp_prox Imp_amab Imp_gast Imp_comp Imp_infr Imp_vari Imp_segu Imp_pcul Imp_folk Imp_higi Imp_actc Imp_actd Imp_ambi Imp_fniñ Imp_vidn Imp_idio Imp_npre Imp_info Imp_Dest Imp_bebi Imp_amig Imp_otro  
              -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------  
Imp_Natu       1,0000   0,6066   0,1839   0,4838   0,2724   0,1120   0,1664   0,1914   0,1467   0,2327   0,2509   0,1632   0,1241   0,1273   0,1604   0,0448   0,1840   0,1275   0,1558   0,1709   0,1598   0,2187   0,1349   0,0319   0,0500   0,1547   0,1375   0,0539   0,0462   0,0436   0,0086   
Imp_pais       0,6066   1,0000   0,3092   0,4058   0,3545   0,1004   0,2996   0,3126   0,1774   0,2688   0,3222   0,3276   0,1129   0,1939   0,2309   0,0585   0,2037   0,1324   0,2481   0,1075   0,0963   0,2293  -0,0365  -0,0354   0,0314   0,1505   0,0951   0,1095  -0,0015  -0,0197  -0,0565   
Imp_clim       0,1839   0,3092   1,0000   0,3038   0,2551   0,1683   0,3004   0,2917   0,2465   0,3271   0,3104   0,2664   0,1426   0,2026   0,1088   0,0487   0,0722   0,0707   0,2382   0,1294   0,0689   0,2018   0,0496   0,0591   0,0996   0,2444   0,2133   0,1223   0,0446   0,0422  -0,0444   
Imp_cnat       0,4838   0,4058   0,3038   1,0000   0,3895   0,1682   0,2009   0,2116   0,2083   0,2655   0,3239   0,2204   0,2118   0,1455   0,2033   0,1098   0,2746   0,2408   0,1509   0,2529   0,2540   0,2247   0,1672   0,0935   0,1262   0,1626   0,1940   0,0955   0,0447   0,1106   0,0055   
Imp_tran       0,2724   0,3545   0,2551   0,3895   1,0000   0,1334   0,4359   0,3916   0,1485   0,2829   0,3259   0,3013   0,0940   0,1293   0,1204   0,1341   0,0671   0,0539   0,3262   0,0372  -0,0044   0,1599  -0,0061  -0,1462  -0,0053   0,1786   0,0432   0,2133  -0,0867  -0,0728  -0,0786   
Imp_play       0,1120   0,1004   0,1683   0,1682   0,1334   1,0000   0,1093   0,0965   0,1185   0,1362   0,1667   0,1612   0,1774   0,1232   0,0949   0,0703   0,1371   0,1381   0,1124   0,0677   0,0381   0,1628   0,0694   0,0838   0,0811   0,1365   0,1425   0,0620   0,0560   0,0255   0,0096   
Imp_calo       0,1664   0,2996   0,3004   0,2009   0,4359   0,1093   1,0000   0,6637   0,2610   0,3408   0,3249   0,3935   0,1015   0,1870   0,0973   0,1241  -0,0091  -0,0370   0,2998   0,0202  -0,0465   0,1161  -0,0433  -0,1554   0,0296   0,1769   0,0840   0,2258  -0,0771  -0,0485  -0,0483   
Imp_cser       0,1914   0,3126   0,2917   0,2116   0,3916   0,0965   0,6637   1,0000   0,2739   0,3693   0,4336   0,4059   0,1378   0,2730   0,1635   0,1129   0,1138   0,0587   0,3443   0,1681   0,0347   0,1702  -0,0047  -0,0266   0,0388   0,2021   0,1711   0,1579  -0,0387   0,0140  -0,0288   
Imp_acce       0,1467   0,1774   0,2465   0,2083   0,1485   0,1185   0,2610   0,2739   1,0000   0,3754   0,3612   0,2102   0,3616   0,4238   0,2174   0,0916   0,1918   0,2156   0,1720   0,1906   0,1108   0,2679   0,1014   0,1535   0,1142   0,2730   0,2982   0,1275   0,1583   0,0858  -0,0522   
Imp_qpre       0,2327   0,2688   0,3271   0,2655   0,2829   0,1362   0,3408   0,3693   0,3754   1,0000   0,4030   0,3128   0,2749   0,3433   0,2456   0,2084   0,1970   0,1089   0,3457   0,1651   0,0597   0,2952   0,0871   0,0023   0,1147   0,4813   0,2870   0,1652   0,0217   0,0176  -0,0122   
Imp_amab       0,2509   0,3222   0,3104   0,3239   0,3259   0,1667   0,3249   0,4336   0,3612   0,4030   1,0000   0,4572   0,2789   0,3877   0,2863   0,1695   0,3248   0,2871   0,3830   0,2984   0,0604   0,3674   0,1793   0,0958   0,1469   0,3060   0,3457   0,2430   0,1024   0,1117  -0,0676   
Imp_gast       0,1632   0,3276   0,2664   0,2204   0,3013   0,1612   0,3935   0,4059   0,2102   0,3128   0,4572   1,0000   0,3112   0,3743   0,2180   0,1781   0,2363   0,1907   0,3869   0,2679   0,1152   0,3045   0,0260   0,0541   0,0751   0,2279   0,1856   0,1536   0,0638   0,0670  -0,0508   
Imp_comp       0,1241   0,1129   0,1426   0,2118   0,0940   0,1774   0,1015   0,1378   0,3616   0,2749   0,2789   0,3112   1,0000   0,4632   0,3021   0,1491   0,2692   0,3186   0,1462   0,3411   0,2580   0,3501   0,2983   0,3519   0,1937   0,2661   0,2713   0,0289   0,3266   0,3353  -0,0334   
Imp_infr       0,1273   0,1939   0,2026   0,1455   0,1293   0,1232   0,1870   0,2730   0,4238   0,3433   0,3877   0,3743   0,4632   1,0000   0,3313   0,2404   0,3321   0,3042   0,3321   0,3250   0,2172   0,3911   0,2411   0,2217   0,2406   0,3324   0,4365   0,0624   0,2452   0,2169   0,0070   
Imp_vari       0,1604   0,2309   0,1088   0,2033   0,1204   0,0949   0,0973   0,1635   0,2174   0,2456   0,2863   0,2180   0,3021   0,3313   1,0000   0,1853   0,4237   0,2794   0,2505   0,4013   0,2514   0,3780   0,1607   0,2401   0,1000   0,2500   0,2932   0,1567   0,1789   0,1724   0,0720   
Imp_segu       0,0448   0,0585   0,0487   0,1098   0,1341   0,0703   0,1241   0,1129   0,0916   0,2084   0,1695   0,1781   0,1491   0,2404   0,1853   1,0000   0,2135   0,1321   0,1957   0,1235   0,0610   0,1625   0,0723   0,0261   0,0898   0,2228   0,1809   0,1132   0,0449   0,0271  -0,0164   
Imp_pcul       0,1840   0,2037   0,0722   0,2746   0,0671   0,1371  -0,0091   0,1138   0,1918   0,1970   0,3248   0,2363   0,2692   0,3321   0,4237   0,2135   1,0000   0,5397   0,2854   0,5078   0,1642   0,3339   0,1803   0,1608   0,1473   0,3191   0,4296   0,1590   0,1645   0,2042   0,0659   
Imp_folk       0,1275   0,1324   0,0707   0,2408   0,0539   0,1381  -0,0370   0,0587   0,2156   0,1089   0,2871   0,1907   0,3186   0,3042   0,2794   0,1321   0,5397   1,0000   0,1556   0,4840   0,2123   0,3531   0,2740   0,3335   0,1888   0,2139   0,3769   0,0934   0,2924   0,3428  -0,0157   
Imp_higi       0,1558   0,2481   0,2382   0,1509   0,3262   0,1124   0,2998   0,3443   0,1720   0,3457   0,3830   0,3869   0,1462   0,3321   0,2505   0,1957   0,2854   0,1556   1,0000   0,2012   0,0619   0,4016   0,0929  -0,0571   0,0731   0,3553   0,2303   0,2590  -0,0485   0,0071   0,0414   
Imp_actc       0,1709   0,1075   0,1294   0,2529   0,0372   0,0677   0,0202   0,1681   0,1906   0,1651   0,2984   0,2679   0,3411   0,3250   0,4013   0,1235   0,5078   0,4840   0,2012   1,0000   0,3091   0,4121   0,2330   0,3078   0,1681   0,2767   0,3697   0,1488   0,2092   0,2893  -0,0221   
Imp_actd       0,1598   0,0963   0,0689   0,2540  -0,0044   0,0381  -0,0465   0,0347   0,1108   0,0597   0,0604   0,1152   0,2580   0,2172   0,2514   0,0610   0,1642   0,2123   0,0619   0,3091   1,0000   0,3055   0,2594   0,3980   0,1706   0,0902   0,1864  -0,0572   0,2770   0,2823   0,0050   
Imp_ambi       0,2187   0,2293   0,2018   0,2247   0,1599   0,1628   0,1161   0,1702   0,2679   0,2952   0,3674   0,3045   0,3501   0,3911   0,3780   0,1625   0,3339   0,3531   0,4016   0,4121   0,3055   1,0000   0,2175   0,3313   0,1912   0,3017   0,3746   0,1884   0,2365   0,3022   0,0759   
Imp_fniñ       0,1349  -0,0365   0,0496   0,1672  -0,0061   0,0694  -0,0433  -0,0047   0,1014   0,0871   0,1793   0,0260   0,2983   0,2411   0,1607   0,0723   0,1803   0,2740   0,0929   0,2330   0,2594   0,2175   1,0000   0,3374   0,2508   0,1620   0,2904   0,0516   0,2886   0,3485   0,0456   
Imp_vidn       0,0319  -0,0354   0,0591   0,0935  -0,1462   0,0838  -0,1554  -0,0266   0,1535   0,0023   0,0958   0,0541   0,3519   0,2217   0,2401   0,0261   0,1608   0,3335  -0,0571   0,3078   0,3980   0,3313   0,3374   1,0000   0,3006   0,1433   0,2961  -0,0537   0,4900   0,3897   0,0210   
Imp_idio       0,0500   0,0314   0,0996   0,1262  -0,0053   0,0811   0,0296   0,0388   0,1142   0,1147   0,1469   0,0751   0,1937   0,2406   0,1000   0,0898   0,1473   0,1888   0,0731   0,1681   0,1706   0,1912   0,2508   0,3006   1,0000   0,2164   0,3174  -0,0039   0,2046   0,3167  -0,0204   
Imp_npre       0,1547   0,1505   0,2444   0,1626   0,1786   0,1365   0,1769   0,2021   0,2730   0,4813   0,3060   0,2279   0,2661   0,3324   0,2500   0,2228   0,3191   0,2139   0,3553   0,2767   0,0902   0,3017   0,1620   0,1433   0,2164   1,0000   0,4268   0,2200   0,1589   0,1253  -0,0466   
Imp_info       0,1375   0,0951   0,2133   0,1940   0,0432   0,1425   0,0840   0,1711   0,2982   0,2870   0,3457   0,1856   0,2713   0,4365   0,2932   0,1809   0,4296   0,3769   0,2303   0,3697   0,1864   0,3746   0,2904   0,2961   0,3174   0,4268   1,0000   0,1151   0,2853   0,2485  -0,0135   
Imp_Dest       0,0539   0,1095   0,1223   0,0955   0,2133   0,0620   0,2258   0,1579   0,1275   0,1652   0,2430   0,1536   0,0289   0,0624   0,1567   0,1132   0,1590   0,0934   0,2590   0,1488  -0,0572   0,1884   0,0516  -0,0537  -0,0039   0,2200   0,1151   1,0000  -0,0550  -0,0585   0,0121   
Imp_bebi       0,0462  -0,0015   0,0446   0,0447  -0,0867   0,0560  -0,0771  -0,0387   0,1583   0,0217   0,1024   0,0638   0,3266   0,2452   0,1789   0,0449   0,1645   0,2924  -0,0485   0,2092   0,2770   0,2365   0,2886   0,4900   0,2046   0,1589   0,2853  -0,0550   1,0000   0,3697  -0,0188   
Imp_amig       0,0436  -0,0197   0,0422   0,1106  -0,0728   0,0255  -0,0485   0,0140   0,0858   0,0176   0,1117   0,0670   0,3353   0,2169   0,1724   0,0271   0,2042   0,3428   0,0071   0,2893   0,2823   0,3022   0,3485   0,3897   0,3167   0,1253   0,2485  -0,0585   0,3697   1,0000   0,1090   
Imp_otro       0,0086  -0,0565  -0,0444   0,0055  -0,0786   0,0096  -0,0483  -0,0288  -0,0522  -0,0122  -0,0676  -0,0508  -0,0334   0,0070   0,0720  -0,0164   0,0659  -0,0157   0,0414  -0,0221   0,0050   0,0759   0,0456   0,0210  -0,0204  -0,0466  -0,0135   0,0121  -0,0188   0,1090   1,0000   
 
 
 
Test de Bartlett   
----------------   
  Determinante de la matriz de correlación = 0,000055 
  Ji cuadrado con 465 grados de libertad = 5253,7937    (p = 0,0000) 
 
 
              FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5 FACTOR 6 FACTOR 7 FACTOR 8 FACTOR 9 FACTOR 10FACTOR 11FACTOR 12FACTOR 13FACTOR 14FACTOR 15FACTOR 16FACTOR 17FACTOR 18FACTOR 19FACTOR 20FACTOR 21FACTOR 22FACTOR 23FACTOR 24FACTOR 25FACTOR 26FACTOR 27FACTOR 28FACTOR 29FACTOR 30FACTOR 31 
              -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------  
VALOR PROPIO:  7,0002   3,3924   1,6405   1,4650   1,1345   1,0960   1,0164   0,9857   0,9600   0,9103   0,8693   0,7964   0,7664   0,7248   0,7061   0,6902   0,6477   0,6270   0,5929   0,5752   0,5096   0,5062   0,4538   0,4416   0,4317   0,4170   0,3766   0,3583   0,3479   0,2925   0,2678   
% DE VARIANZA:  22,58%   10,94%    5,29%    4,73%    3,66%    3,54%    3,28%    3,18%    3,10%    2,94%    2,80%    2,57%    2,47%    2,34%    2,28%    2,23%    2,09%    2,02%    1,91%    1,86%    1,64%    1,63%    1,46%    1,42%    1,39%    1,35%    1,21%    1,16%    1,12%    0,94%    0,86%  
% VAR.ACUMUL.:  22,58%   33,52%   38,82%   43,54%   47,20%   50,74%   54,02%   57,20%   60,29%   63,23%   66,03%   68,60%   71,07%   73,41%   75,69%   77,92%   80,01%   82,03%   83,94%   85,80%   87,44%   89,07%   90,54%   91,96%   93,35%   94,70%   95,91%   97,07%   98,19%   99,14%  100,00%  
 
CARGAS DE 
LOS FACTORES:                                                                                                                                                                                                                                                                                        COMUNALIDAD 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ----------- 
Imp_Natu      -0,4076  -0,2203  -0,6444  -0,1309  -0,1814   0,0452   0,1461   0,1332  -0,0416   0,0499  -0,0653   0,1994  -0,1448  -0,0792  -0,0969  -0,0418   0,0508   0,1975   0,1090  -0,0149  -0,0727   0,0937  -0,0947  -0,0119   0,0420  -0,0215   0,0000   0,0974  -0,0979   0,3032   0,0463     1,0000   
Imp_pais      -0,4484  -0,4013  -0,5120  -0,0993  -0,0340  -0,0930   0,1237   0,0960  -0,0610   0,0719   0,1203   0,1749  -0,2890  -0,0417   0,0624  -0,0078   0,0939   0,0165   0,0684  -0,1232   0,1114  -0,0142   0,1380  -0,0579   0,0302   0,0172  -0,0710   0,0036   0,0649  -0,3295  -0,0736     1,0000   
Imp_clim      -0,4249  -0,2903  -0,1086   0,2613  -0,1818   0,0969  -0,0035  -0,1513  -0,1859  -0,0993   0,2876  -0,2363   0,0994   0,4296   0,2502  -0,1413   0,2032  -0,1575   0,0963  -0,1769   0,0571   0,0535  -0,0104   0,0177   0,0370   0,0170  -0,0708   0,0116   0,0149   0,0920   0,0324     1,0000   
Imp_cnat      -0,5013  -0,1655  -0,5538  -0,0888  -0,1686   0,0533  -0,0506  -0,0108   0,0804   0,0138  -0,1727  -0,2056   0,2124   0,0590   0,1214   0,0472  -0,0663  -0,0248  -0,1673   0,0941  -0,0931  -0,0506  -0,1164   0,0167  -0,1950   0,0534   0,2705  -0,1937  -0,0221  -0,0934   0,0291     1,0000   
Imp_tran      -0,3768  -0,5413  -0,1792   0,0239   0,0307   0,0723  -0,2189   0,0210   0,1894  -0,0965  -0,1570   0,0260   0,0528   0,0517  -0,0285   0,1679  -0,2983  -0,3446  -0,1942  -0,0276  -0,1386   0,1038   0,1034  -0,0444   0,1863  -0,0769  -0,0980   0,1627   0,0797   0,0277  -0,0118     1,0000   
Imp_play      -0,2728  -0,0574  -0,0451   0,0512  -0,2270   0,0672   0,0381  -0,7653   0,3911  -0,0897   0,1118  -0,0408  -0,0389  -0,1992  -0,1704  -0,0312   0,0078   0,0503   0,1013  -0,0308   0,0048  -0,0662  -0,0358   0,0038   0,0769  -0,0111   0,0314   0,0247  -0,0008  -0,0308  -0,0069     1,0000   
Imp_calo      -0,3800  -0,6009   0,0787   0,3056   0,2443   0,0765  -0,1714   0,0227   0,0030   0,0810  -0,1138  -0,1918  -0,1195  -0,0888  -0,1511   0,0075  -0,0079   0,0641   0,0895  -0,1347   0,0137   0,0411   0,0113   0,0982  -0,1537  -0,0718  -0,0443  -0,1668  -0,0381   0,0907  -0,2963     1,0000   
Imp_cser      -0,4777  -0,4970   0,0716   0,2445   0,3115   0,0112  -0,1464   0,0412  -0,0695   0,1818  -0,0349  -0,2207  -0,0529  -0,0807  -0,2550  -0,0881  -0,0143   0,0815   0,0993   0,0305   0,0434   0,0943  -0,0302  -0,0519   0,0380   0,1786   0,0265   0,0114   0,0660  -0,0563   0,3098     1,0000   
Imp_acce      -0,5142  -0,0734   0,1398   0,2769  -0,0942  -0,2196   0,2960  -0,1042  -0,2896  -0,0249  -0,3220  -0,0663   0,0540  -0,1697   0,2285  -0,0649  -0,2423   0,0277   0,0744  -0,0330   0,1385  -0,0307  -0,1568  -0,1010  -0,0437  -0,2460  -0,0202   0,1024   0,0370  -0,0333   0,0299     1,0000   
Imp_prox      -0,5637  -0,3144   0,1750   0,1281  -0,2299   0,0761   0,2904   0,1154  -0,0735  -0,0586  -0,0323  -0,0425   0,1295   0,0585  -0,1401   0,2201   0,0516   0,0720   0,0381   0,2511   0,1271  -0,0930   0,1988   0,3043   0,0321   0,0777   0,1099   0,1679   0,0320  -0,0062  -0,0491     1,0000   
Imp_amab      -0,6617  -0,2376   0,0747   0,0154   0,0174  -0,0724  -0,1398  -0,0819  -0,0943   0,1038  -0,0632   0,1495   0,0181   0,0288   0,0874  -0,1846   0,0746  -0,0606  -0,0280   0,4464  -0,0163  -0,2115  -0,1121  -0,1323   0,1538   0,1456  -0,1632  -0,0846  -0,0729   0,0209  -0,1023     1,0000   
Imp_gast      -0,5559  -0,2887   0,0829   0,0662   0,3328  -0,1656  -0,0672  -0,0854   0,1752   0,0857   0,2098   0,1647  -0,0011   0,1068   0,1002   0,0304   0,2049   0,2021  -0,2814   0,0782  -0,0282  -0,0924   0,0917  -0,0224  -0,1243  -0,3082   0,0631   0,0679   0,0189   0,0457   0,0836     1,0000   
Imp_comp      -0,5725   0,2606   0,0387   0,2379   0,1165  -0,1795   0,1817  -0,1217   0,1364  -0,0710  -0,2246   0,1705   0,1321   0,0129   0,0821   0,2988   0,1860   0,0138  -0,0539  -0,1155  -0,0931   0,1583  -0,0194  -0,0253  -0,1819   0,2553  -0,2082   0,0203  -0,0848  -0,0184   0,0210     1,0000   
Imp_infr      -0,6497   0,0954   0,2418   0,1475   0,0751  -0,1148   0,2555   0,0619   0,0547   0,1512  -0,0157   0,1795   0,0578  -0,0968   0,1171  -0,1734  -0,0057  -0,0349  -0,0827  -0,2523  -0,1364   0,0027   0,1048   0,0213   0,2841   0,1111   0,2460  -0,1496   0,0512   0,0622  -0,0391     1,0000   
Imp_vari      -0,5435   0,1264   0,0265  -0,3014   0,1963  -0,0603   0,2114   0,0697  -0,0271  -0,1690   0,0004  -0,1892  -0,1299  -0,2354  -0,1012   0,0391   0,2817  -0,4777   0,0577   0,0298   0,0255  -0,0750   0,0240  -0,0211  -0,0397  -0,1067   0,0448  -0,0332  -0,1242   0,0492   0,0567     1,0000   
Imp_segu      -0,3099  -0,0522   0,2714  -0,1631  -0,1100  -0,0086   0,0973   0,3075   0,6596  -0,0120  -0,1846  -0,2001  -0,1869   0,1886   0,1877  -0,1384   0,0068   0,0880   0,1774   0,0466   0,0245   0,0404  -0,0497  -0,0334   0,0115  -0,0196  -0,0274   0,0357  -0,0145  -0,0253   0,0080     1,0000   
Imp_pcul      -0,5767   0,1972   0,0652  -0,5310  -0,0646  -0,1372  -0,0236  -0,0725  -0,0304   0,2470  -0,0178  -0,0915  -0,0028   0,0155  -0,0695   0,0114   0,0028  -0,0247  -0,0937  -0,1045   0,1163  -0,0865  -0,0621   0,0081  -0,1218   0,1052  -0,0820   0,0353   0,3754   0,1240  -0,0477     1,0000   
Imp_folk      -0,5381   0,3655  -0,0332  -0,2807  -0,0117  -0,1996  -0,2279  -0,1772  -0,0411   0,2095  -0,1044  -0,0065  -0,0034   0,1435   0,0324   0,0363  -0,2144   0,0239   0,0395  -0,0364   0,2872   0,0770   0,2686   0,0630   0,0385  -0,0217  -0,0164  -0,0944  -0,2529   0,0432   0,0575     1,0000   
Imp_higi      -0,5186  -0,3158   0,2525  -0,2042   0,1198   0,2099  -0,0197   0,0798   0,0558  -0,0719   0,2754   0,3104   0,1471   0,0223  -0,0545  -0,0733  -0,1838  -0,0969   0,0138  -0,1129   0,2074   0,0439  -0,2383  -0,0486  -0,1433   0,1049   0,1294   0,1329  -0,1397  -0,0352  -0,0535     1,0000   
Imp_actc      -0,5831   0,2905   0,0000  -0,3091   0,1427  -0,1910  -0,1611   0,0040  -0,1296   0,0149   0,0739  -0,1979   0,1807   0,0045  -0,0448   0,0853   0,1262   0,1589   0,0572   0,0069  -0,1551   0,2270  -0,2246   0,1287   0,2341  -0,1067   0,0121   0,1029  -0,0463  -0,1322  -0,0996     1,0000   
Imp_actd      -0,3607   0,3733  -0,3248   0,0848   0,2301   0,0061   0,0747   0,2143   0,1310  -0,3251   0,1768  -0,2333   0,2538  -0,1387  -0,0495  -0,1222  -0,1486   0,1875  -0,1103  -0,1102   0,0954  -0,2655   0,0642  -0,0208   0,0711   0,0569  -0,1663   0,0137  -0,0348   0,0232  -0,0124     1,0000   
Imp_ambi      -0,6470   0,1525   0,0217  -0,1159   0,1635   0,1370   0,0735  -0,0299  -0,0324  -0,2231   0,2275   0,1788  -0,0217  -0,0283   0,1367   0,0195  -0,2554   0,0021   0,2764   0,1724  -0,1785   0,1109   0,0507   0,1691  -0,0929  -0,0669  -0,0930  -0,2031   0,1472   0,0107   0,0784     1,0000   
Imp_fniñ      -0,3644   0,4081  -0,0807   0,1234  -0,0906   0,3022  -0,2067   0,0789   0,0598  -0,0548  -0,3323   0,2667   0,2829   0,0212  -0,2081  -0,2951   0,2403  -0,0595   0,0605  -0,0341   0,1114   0,0625   0,0498   0,0489  -0,0186  -0,1622  -0,0387  -0,0290   0,0999  -0,0682   0,0231     1,0000   
Imp_vidn      -0,3616   0,6159  -0,1158   0,2387   0,0830   0,0117  -0,0375  -0,0342  -0,0293  -0,2056   0,0856  -0,1038  -0,1775  -0,0056   0,0003  -0,0658  -0,0126   0,0224  -0,0684   0,2272   0,1128   0,3002   0,1190  -0,2521  -0,0447   0,0741   0,1764   0,0905   0,1000   0,0450  -0,1279     1,0000   
Imp_idio      -0,3335   0,2970   0,0293   0,2724  -0,2755   0,2718  -0,2477   0,1695   0,0967   0,2859   0,2216  -0,0483  -0,0749  -0,4087   0,2865   0,1359   0,0598  -0,0572  -0,1279   0,0212   0,1148   0,0621  -0,0744   0,1239   0,0232  -0,0115  -0,0723   0,0051  -0,0137   0,0133   0,0432     1,0000   
Imp_npre      -0,5614  -0,0390   0,3026  -0,0170  -0,3995   0,1131   0,0782   0,1510  -0,0736  -0,1225   0,1133  -0,0076  -0,0282   0,1054  -0,2795   0,2846  -0,0023   0,1230  -0,1146  -0,0517   0,0222   0,0225  -0,0470  -0,2672   0,0851  -0,1155  -0,0575  -0,2337  -0,0082  -0,0149   0,0375     1,0000   
Imp_info      -0,6039   0,2397   0,2026  -0,0153  -0,3017   0,0396  -0,0323   0,0383  -0,1416   0,1647   0,0910  -0,1036  -0,0601  -0,0224  -0,1266  -0,2726  -0,1008  -0,0044  -0,0471  -0,0508  -0,3768  -0,0534   0,1643  -0,0373  -0,2111   0,0107  -0,0529   0,1589  -0,1231  -0,0684  -0,0097     1,0000   
Imp_Dest      -0,2713  -0,2483   0,2440  -0,2921  -0,0329   0,2088  -0,3580  -0,0719  -0,2123  -0,4690  -0,2486   0,0145  -0,2032  -0,1195   0,2382   0,0192   0,1122   0,1932  -0,0577  -0,1278  -0,0295  -0,0916   0,0670   0,0165   0,0241   0,0992   0,0676   0,0430  -0,0009   0,0101   0,0399     1,0000   
Imp_bebi      -0,3298   0,5220  -0,0645   0,2868   0,0349  -0,0768  -0,0159  -0,0104  -0,0249  -0,1286  -0,0637   0,0767  -0,4532   0,2500  -0,1675  -0,0476  -0,1029  -0,0738  -0,2112  -0,0372   0,0231  -0,1077  -0,2315   0,2614   0,0296   0,0051   0,0058  -0,0085  -0,0134  -0,0325   0,0348     1,0000   
Imp_amig      -0,3535   0,5210  -0,1002   0,1770   0,1838   0,2306  -0,1744   0,0185  -0,0081   0,1954  -0,0441   0,0379  -0,0262   0,1447   0,0397   0,3223  -0,0134  -0,0182   0,3383  -0,0747  -0,0866  -0,3092  -0,0100  -0,1576   0,0309  -0,0234   0,1222   0,0988   0,0226   0,0043  -0,0221     1,0000   
Imp_otro       0,0127   0,0951  -0,0044  -0,2179   0,3011   0,6937   0,4089  -0,1880  -0,0887   0,2174  -0,1336  -0,1198  -0,0700   0,0939   0,0665  -0,0195  -0,0180   0,0770  -0,1921   0,0260   0,0052   0,0656   0,0055  -0,0131   0,0625  -0,0216  -0,0814   0,0050  -0,0477  -0,0350  -0,0127     1,0000   
 
 
COEFICIENTES DE 
PUNTUACIÓN DE 
LOS FACTORES: 
 
Imp_Natu      -0,0582  -0,0649  -0,3928  -0,0893  -0,1599   0,0413   0,1438   0,1351  -0,0433   0,0548  -0,0752   0,2504  -0,1890  -0,1093  -0,1373  -0,0605   0,0784   0,3150   0,1839  -0,0260  -0,1427   0,1851  -0,2088  -0,0270   0,0974  -0,0515   0,0000   0,2717  -0,2815   1,0366   0,1727   
Imp_pais      -0,0641  -0,1183  -0,3121  -0,0677  -0,0300  -0,0848   0,1217   0,0974  -0,0635   0,0790   0,1383   0,2196  -0,3771  -0,0575   0,0884  -0,0113   0,1450   0,0263   0,1154  -0,2142   0,2186  -0,0280   0,3042  -0,1312   0,0700   0,0412  -0,1886   0,0101   0,1864  -1,1264  -0,2750   
Imp_clim      -0,0607  -0,0856  -0,0662   0,1783  -0,1603   0,0885  -0,0035  -0,1535  -0,1937  -0,1091   0,3308  -0,2967   0,1298   0,5927   0,3543  -0,2047   0,3138  -0,2512   0,1625  -0,3075   0,1120   0,1057  -0,0229   0,0401   0,0858   0,0408  -0,1879   0,0324   0,0430   0,3145   0,1210   
Imp_cnat      -0,0716  -0,0488  -0,3376  -0,0606  -0,1486   0,0486  -0,0497  -0,0109   0,0837   0,0152  -0,1987  -0,2582   0,2771   0,0813   0,1719   0,0684  -0,1024  -0,0396  -0,2822   0,1635  -0,1827  -0,1000  -0,2565   0,0379  -0,4517   0,1280   0,7185  -0,5407  -0,0635  -0,3195   0,1087   
Imp_tran      -0,0538  -0,1596  -0,1092   0,0163   0,0271   0,0660  -0,2153   0,0213   0,1973  -0,1060  -0,1806   0,0326   0,0690   0,0713  -0,0403   0,2432  -0,4606  -0,5495  -0,3275  -0,0480  -0,2720   0,2051   0,2279  -0,1005   0,4314  -0,1844  -0,2602   0,4542   0,2292   0,0949  -0,0439   
Imp_play      -0,0390  -0,0169  -0,0275   0,0349  -0,2001   0,0613   0,0375  -0,7764   0,4074  -0,0985   0,1287  -0,0512  -0,0508  -0,2748  -0,2414  -0,0452   0,0120   0,0803   0,1709  -0,0535   0,0095  -0,1307  -0,0788   0,0086   0,1781  -0,0265   0,0834   0,0688  -0,0022  -0,1052  -0,0257   
Imp_calo      -0,0543  -0,1771   0,0480   0,2086   0,2154   0,0698  -0,1686   0,0230   0,0031   0,0890  -0,1309  -0,2409  -0,1559  -0,1225  -0,2139   0,0109  -0,0122   0,1022   0,1509  -0,2343   0,0268   0,0812   0,0249   0,2223  -0,3561  -0,1723  -0,1177  -0,4657  -0,1096   0,3102  -1,1066   
Imp_cser      -0,0682  -0,1465   0,0436   0,1669   0,2746   0,0103  -0,1441   0,0418  -0,0724   0,1998  -0,0402  -0,2771  -0,0690  -0,1113  -0,3612  -0,1277  -0,0221   0,1299   0,1675   0,0530   0,0851   0,1863  -0,0666  -0,1175   0,0880   0,4282   0,0704   0,0319   0,1897  -0,1924   1,1569   
Imp_acce      -0,0734  -0,0216   0,0852   0,1890  -0,0830  -0,2004   0,2913  -0,1057  -0,3016  -0,0274  -0,3704  -0,0833   0,0704  -0,2341   0,3237  -0,0940  -0,3741   0,0442   0,1255  -0,0573   0,2717  -0,0606  -0,3456  -0,2287  -0,1013  -0,5900  -0,0538   0,2858   0,1065  -0,1139   0,1117   
Imp_q-pr      -0,0805  -0,0927   0,1067   0,0874  -0,2026   0,0694   0,2857   0,1170  -0,0766  -0,0644  -0,0371  -0,0534   0,1690   0,0808  -0,1984   0,3189   0,0796   0,1148   0,0643   0,4365   0,2495  -0,1837   0,4382   0,6891   0,0744   0,1863   0,2919   0,4687   0,0920  -0,0212  -0,1832   
Imp_amab      -0,0945  -0,0700   0,0456   0,0105   0,0153  -0,0660  -0,1376  -0,0831  -0,0983   0,1140  -0,0727   0,1877   0,0237   0,0397   0,1237  -0,2675   0,1152  -0,0967  -0,0472   0,7761  -0,0320  -0,4179  -0,2471  -0,2995   0,3563   0,3493  -0,4333  -0,2361  -0,2095   0,0714  -0,3819   
Imp_gast      -0,0794  -0,0851   0,0505   0,0452   0,2934  -0,1511  -0,0661  -0,0866   0,1825   0,0942   0,2413   0,2068  -0,0014   0,1473   0,1419   0,0440   0,3164   0,3223  -0,4746   0,1359  -0,0552  -0,1826   0,2020  -0,0506  -0,2880  -0,7392   0,1676   0,1894   0,0542   0,1564   0,3122   
Imp_comp      -0,0818   0,0768   0,0236   0,1624   0,1027  -0,1638   0,1788  -0,1235   0,1421  -0,0780  -0,2584   0,2140   0,1723   0,0177   0,1163   0,4330   0,2872   0,0220  -0,0909  -0,2008  -0,1828   0,3126  -0,0428  -0,0572  -0,4214   0,6123  -0,5530   0,0566  -0,2437  -0,0631   0,0785   
Imp_infr      -0,0928   0,0281   0,1474   0,1007   0,0662  -0,1048   0,2514   0,0628   0,0570   0,1661  -0,0180   0,2254   0,0754  -0,1335   0,1658  -0,2513  -0,0088  -0,0557  -0,1394  -0,4385  -0,2677   0,0054   0,2310   0,0482   0,6580   0,2664   0,6534  -0,4176   0,1473   0,2128  -0,1460   
Imp_vari      -0,0776   0,0373   0,0161  -0,2058   0,1731  -0,0550   0,2080   0,0707  -0,0283  -0,1857   0,0005  -0,2376  -0,1695  -0,3248  -0,1434   0,0566   0,4349  -0,7618   0,0973   0,0517   0,0500  -0,1483   0,0530  -0,0478  -0,0919  -0,2559   0,1189  -0,0927  -0,3569   0,1682   0,2116   
Imp_segu      -0,0443  -0,0154   0,1654  -0,1113  -0,0970  -0,0078   0,0957   0,3119   0,6871  -0,0132  -0,2124  -0,2513  -0,2438   0,2601   0,2658  -0,2005   0,0105   0,1403   0,2992   0,0809   0,0481   0,0797  -0,1095  -0,0755   0,0266  -0,0471  -0,0727   0,0996  -0,0416  -0,0864   0,0300   
Imp_pcul      -0,0824   0,0581   0,0397  -0,3625  -0,0569  -0,1251  -0,0232  -0,0735  -0,0316   0,2713  -0,0205  -0,1149  -0,0036   0,0214  -0,0984   0,0165   0,0042  -0,0393  -0,1580  -0,1817   0,2283  -0,1709  -0,1369   0,0183  -0,2822   0,2524  -0,2179   0,0984   1,0789   0,4238  -0,1780   
Imp_folk      -0,0769   0,1077  -0,0203  -0,1916  -0,0103  -0,1822  -0,2242  -0,1797  -0,0428   0,2302  -0,1201  -0,0082  -0,0044   0,1979   0,0459   0,0526  -0,3310   0,0380   0,0667  -0,0634   0,5635   0,1521   0,5919   0,1426   0,0893  -0,0521  -0,0436  -0,2636  -0,7268   0,1477   0,2147   
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Imp_higi      -0,0741  -0,0931   0,1539  -0,1394   0,1056   0,1915  -0,0193   0,0809   0,0582  -0,0790   0,3168   0,3897   0,1919   0,0307  -0,0772  -0,1062  -0,2838  -0,1545   0,0233  -0,1962   0,4071   0,0868  -0,5252  -0,1101  -0,3320   0,2515   0,3437   0,3709  -0,4016  -0,1205  -0,1997   
Imp_actc      -0,0833   0,0856   0,0000  -0,2110   0,1258  -0,1743  -0,1585   0,0041  -0,1350   0,0164   0,0850  -0,2485   0,2357   0,0062  -0,0634   0,1235   0,1949   0,2535   0,0964   0,0121  -0,3044   0,4485  -0,4950   0,2915   0,5424  -0,2558   0,0321   0,2872  -0,1330  -0,4518  -0,3718   
Imp_actd      -0,0515   0,1100  -0,1980   0,0579   0,2028   0,0056   0,0735   0,2175   0,1365  -0,3571   0,2033  -0,2930   0,3311  -0,1914  -0,0701  -0,1770  -0,2295   0,2991  -0,1861  -0,1915   0,1872  -0,5246   0,1415  -0,0471   0,1648   0,1364  -0,4416   0,0381  -0,1001   0,0795  -0,0462   
Imp_ambi      -0,0924   0,0449   0,0132  -0,0791   0,1441   0,1250   0,0723  -0,0304  -0,0338  -0,2450   0,2617   0,2246  -0,0283  -0,0390   0,1935   0,0282  -0,3943   0,0034   0,4662   0,2997  -0,3502   0,2191   0,1117   0,3829  -0,2152  -0,1604  -0,2469  -0,5668   0,4230   0,0366   0,2926   
Imp_fniñ      -0,0521   0,1203  -0,0492   0,0843  -0,0799   0,2757  -0,2033   0,0801   0,0623  -0,0602  -0,3823   0,3349   0,3691   0,0293  -0,2948  -0,4276   0,3710  -0,0949   0,1021  -0,0593   0,2186   0,1234   0,1098   0,1108  -0,0430  -0,3891  -0,1028  -0,0809   0,2870  -0,2332   0,0864   
Imp_vidn      -0,0517   0,1816  -0,0706   0,1629   0,0732   0,0106  -0,0369  -0,0347  -0,0305  -0,2259   0,0984  -0,1304  -0,2316  -0,0077   0,0005  -0,0954  -0,0194   0,0357  -0,1153   0,3950   0,2214   0,5930   0,2623  -0,5710  -0,1035   0,1776   0,4684   0,2527   0,2873   0,1540  -0,4778   
Imp_idio      -0,0476   0,0876   0,0179   0,1860  -0,2428   0,2480  -0,2437   0,1719   0,1008   0,3141   0,2550  -0,0607  -0,0977  -0,5639   0,4058   0,1970   0,0923  -0,0913  -0,2158   0,0368   0,2252   0,1227  -0,1640   0,2806   0,0538  -0,0277  -0,1921   0,0143  -0,0394   0,0453   0,1613   
Imp_npre      -0,0802  -0,0115   0,1845  -0,0116  -0,3522   0,1032   0,0770   0,1532  -0,0767  -0,1345   0,1304  -0,0095  -0,0368   0,1454  -0,3958   0,4123  -0,0035   0,1961  -0,1933  -0,0898   0,0435   0,0445  -0,1036  -0,6051   0,1970  -0,2770  -0,1527  -0,6523  -0,0235  -0,0511   0,1399   
Imp_info      -0,0863   0,0707   0,1235  -0,0104  -0,2659   0,0361  -0,0318   0,0389  -0,1475   0,1809   0,1047  -0,1301  -0,0784  -0,0310  -0,1793  -0,3950  -0,1557  -0,0070  -0,0795  -0,0884  -0,7394  -0,1056   0,3621  -0,0844  -0,4891   0,0256  -0,1405   0,4434  -0,3539  -0,2337  -0,0361   
Imp_Dest      -0,0388  -0,0732   0,1487  -0,1994  -0,0290   0,1905  -0,3523  -0,0729  -0,2212  -0,5152  -0,2859   0,0182  -0,2652  -0,1649   0,3373   0,0278   0,1732   0,3082  -0,0974  -0,2222  -0,0578  -0,1810   0,1475   0,0374   0,0559   0,2378   0,1796   0,1201  -0,0025   0,0345   0,1491   
Imp_bebi      -0,0471   0,1539  -0,0393   0,1958   0,0308  -0,0701  -0,0156  -0,0106  -0,0259  -0,1412  -0,0733   0,0962  -0,5913   0,3449  -0,2372  -0,0690  -0,1589  -0,1178  -0,3562  -0,0647   0,0453  -0,2128  -0,5102   0,5920   0,0685   0,0123   0,0153  -0,0238  -0,0386  -0,1111   0,1299   
Imp_amig      -0,0505   0,1536  -0,0611   0,1208   0,1620   0,2104  -0,1716   0,0188  -0,0084   0,2147  -0,0508   0,0476  -0,0341   0,1996   0,0563   0,4669  -0,0207  -0,0290   0,5706  -0,1299  -0,1700  -0,6109  -0,0220  -0,3570   0,0715  -0,0562   0,3246   0,2757   0,0650   0,0146  -0,0826   
Imp_otro       0,0018   0,0280  -0,0027  -0,1487   0,2654   0,6329   0,4023  -0,1907  -0,0923   0,2389  -0,1537  -0,1504  -0,0913   0,1295   0,0942  -0,0283  -0,0278   0,1228  -0,3240   0,0452   0,0103   0,1295   0,0121  -0,0296   0,1447  -0,0519  -0,2163   0,0140  -0,1371  -0,1195  -0,0474   
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Cargas de los factores retenidos: 
--------------------------------- 
 
              FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5 FACTOR 6 FACTOR 7  COMUNALIDAD 
              -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------  ----------- 
Imp_Natu      -0,4076  -0,2203  -0,6444  -0,1309  -0,1814   0,0452   0,1461      0,7033   
Imp_pais      -0,4484  -0,4013  -0,5120  -0,0993  -0,0340  -0,0930   0,1237      0,6592   
Imp_clim      -0,4249  -0,2903  -0,1086   0,2613  -0,1818   0,0969  -0,0035      0,3874   
Imp_cnat      -0,5013  -0,1655  -0,5538  -0,0888  -0,1686   0,0533  -0,0506      0,6270   
Imp_tran      -0,3768  -0,5413  -0,1792   0,0239   0,0307   0,0723  -0,2189      0,5218   
Imp_play      -0,2728  -0,0574  -0,0451   0,0512  -0,2270   0,0672   0,0381      0,1399   
Imp_calo      -0,3800  -0,6009   0,0787   0,3056   0,2443   0,0765  -0,1714      0,7001   
Imp_cser      -0,4777  -0,4970   0,0716   0,2445   0,3115   0,0112  -0,1464      0,6587   
Imp_acce      -0,5142  -0,0734   0,1398   0,2769  -0,0942  -0,2196   0,2960      0,5107   
Imp_q-pr      -0,5637  -0,3144   0,1750   0,1281  -0,2299   0,0761   0,2904      0,6066   
Imp_amab      -0,6617  -0,2376   0,0747   0,0154   0,0174  -0,0724  -0,1398      0,5252   
Imp_gast      -0,5559  -0,2887   0,0829   0,0662   0,3328  -0,1656  -0,0672      0,5463   
Imp_comp      -0,5725   0,2606   0,0387   0,2379   0,1165  -0,1795   0,1817      0,5326   
Imp_infr      -0,6497   0,0954   0,2418   0,1475   0,0751  -0,1148   0,2555      0,5956   
Imp_vari      -0,5435   0,1264   0,0265  -0,3014   0,1963  -0,0603   0,2114      0,4898   
Imp_segu      -0,3099  -0,0522   0,2714  -0,1631  -0,1100  -0,0086   0,0973      0,2206   
Imp_pcul      -0,5767   0,1972   0,0652  -0,5310  -0,0646  -0,1372  -0,0236      0,6813   
Imp_folk      -0,5381   0,3655  -0,0332  -0,2807  -0,0117  -0,1996  -0,2279      0,5949   
Imp_higi      -0,5186  -0,3158   0,2525  -0,2042   0,1198   0,2099  -0,0197      0,5329   
Imp_actc      -0,5831   0,2905   0,0000  -0,3091   0,1427  -0,1910  -0,1611      0,6028   
Imp_actd      -0,3607   0,3733  -0,3248   0,0848   0,2301   0,0061   0,0747      0,4407   
Imp_ambi      -0,6470   0,1525   0,0217  -0,1159   0,1635   0,1370   0,0735      0,5067   
Imp_fniñ      -0,3644   0,4081  -0,0807   0,1234  -0,0906   0,3022  -0,2067      0,4633   
Imp_vidn      -0,3616   0,6159  -0,1158   0,2387   0,0830   0,0117  -0,0375      0,5890   
Imp_idio      -0,3335   0,2970   0,0293   0,2724  -0,2755   0,2718  -0,2477      0,4857   
Imp_npre      -0,5614  -0,0390   0,3026  -0,0170  -0,3995   0,1131   0,0782      0,5871   
Imp_info      -0,6039   0,2397   0,2026  -0,0153  -0,3017   0,0396  -0,0323      0,5570   
Imp_Dest      -0,2713  -0,2483   0,2440  -0,2921  -0,0329   0,2088  -0,3580      0,4530   
Imp_bebi      -0,3298   0,5220  -0,0645   0,2868   0,0349  -0,0768  -0,0159      0,4751   
Imp_amig      -0,3535   0,5210  -0,1002   0,1770   0,1838   0,2306  -0,1744      0,5551   
Imp_otro       0,0127   0,0951  -0,0044  -0,2179   0,3011   0,6937   0,4089      0,7957   
 
VARIANZA:      7,0002   3,3924   1,6405   1,4650   1,1345   1,0960   1,0164   
% DE VARIANZA:  22,58%   10,94%    5,29%    4,73%    3,66%    3,54%    3,28%  
% VAR.ACUMUL.:  22,58%   33,52%   38,82%   43,54%   47,20%   50,74%   54,02%  
 
 
ROTACIÓN VARIMAX: 
----------------- 
 
Cargas de los factores retenidos (después de la rotación): 
---------------------------------------------------------- 
 
              FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5 FACTOR 6 FACTOR 7  COMUNALIDAD 
              -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------  ----------- 
Imp_Natu       0,0561   0,0243   0,8217*  0,1033   0,0855   0,0618   0,0503      0,7033   
Imp_pais       0,2847  -0,1198   0,7232*  0,1487   0,0642  -0,0026   0,1203      0,6592   
Imp_clim       0,3502   0,1155   0,3306  -0,1201   0,3513* -0,0575   0,0300      0,3874   
Imp_cnat       0,1554   0,1641   0,7312*  0,1610   0,1079  -0,0318  -0,0522      0,6270   
Imp_tran       0,5563* -0,0885   0,3956   0,0135   0,0965  -0,0551  -0,1884      0,5218   
Imp_play       0,0514   0,0924   0,2024   0,0137   0,2946* -0,0247  -0,0119      0,1399   
Imp_calo       0,8085* -0,0591   0,1099  -0,1237   0,1235  -0,0088  -0,0163      0,7001   
Imp_cser       0,7951*  0,0005   0,1087   0,0301   0,1017  -0,0008   0,0587      0,6587   
Imp_acce       0,2507   0,0749   0,0819   0,1041   0,4594* -0,0999   0,4512      0,5107   
Imp_q-pr       0,3233  -0,0531   0,2005   0,0538   0,6460*  0,0970   0,1719      0,6066   
Imp_amab       0,5088*  0,1101   0,1946   0,3181   0,3215  -0,1084   0,0040      0,5252   
Imp_gast       0,6358*  0,0187   0,0835   0,3075   0,0826  -0,0362   0,1792      0,5463   
Imp_comp       0,1877   0,3830   0,0333   0,2761   0,2349  -0,0343   0,4658*     0,5326   
Imp_infr       0,2858   0,2222  -0,0356   0,3288   0,4317*  0,0594   0,4066      0,5956   
Imp_vari       0,1211   0,0897   0,1251   0,5804*  0,1493   0,2221   0,2074      0,4898   
Imp_segu       0,0839  -0,0695  -0,0567   0,2705   0,3602*  0,0510  -0,0062      0,2206   
Imp_pcul      -0,0333   0,0870   0,1508   0,7650*  0,2458   0,0044  -0,0650      0,6813   
Imp_folk      -0,0082   0,3551   0,1064   0,6443*  0,0875  -0,1836  -0,0310      0,5949   
Imp_higi       0,4742* -0,0681   0,0435   0,3249   0,3288   0,2500  -0,1593      0,5329   
Imp_actc       0,1097   0,2930   0,0848   0,6988*  0,0481  -0,0779   0,0325      0,6028   
Imp_actd       0,0133   0,4724*  0,2272   0,2283  -0,1365   0,1173   0,2850      0,4407   
Imp_ambi       0,2401   0,3260   0,1351   0,4497*  0,2274   0,2451   0,1022      0,5067   
Imp_fniñ      -0,0224   0,6331*  0,0722   0,0983   0,1551   0,0690  -0,1353      0,4633   
Imp_vidn      -0,0915   0,6945* -0,0101   0,1843   0,0130  -0,0188   0,2524      0,5890   
Imp_idio       0,0125   0,5837*  0,0238  -0,0650   0,3239  -0,0793  -0,1699      0,4857   
Imp_npre       0,1119   0,1200   0,0551   0,2076   0,7144* -0,0059  -0,0598      0,5871   
Imp_info       0,0273   0,3606   0,0358   0,3397   0,5510* -0,0759  -0,0128      0,5570   
Imp_Dest       0,3127  -0,0535  -0,0341   0,2622   0,1948   0,0364  -0,4931*     0,4530   
Imp_bebi      -0,0606   0,5940* -0,0327   0,1322   0,0605  -0,1039   0,2925      0,4751   
Imp_amig       0,0401   0,7124* -0,0233   0,1615  -0,0498   0,1250   0,0354      0,5551   
Imp_otro      -0,0740   0,0637  -0,0065  -0,0092  -0,0183   0,8851* -0,0488      0,7957   
 
VARIANZA:      3,2246   3,0940   2,3027   3,0607   2,6368   1,1054   1,3209   
% DE VARIANZA:  10,40%    9,98%    7,43%    9,87%    8,51%    3,57%    4,26%  
% VAR.ACUMUL.:  10,40%   20,38%   27,81%   37,68%   46,19%   49,76%   54,02%  
 
COEFICIENTES DE 
PUNTUACIÓN DE 
LOS FACTORES: 
 
Imp_Natu      -0,1369  -0,0308   0,4397  -0,0300   0,0009   0,0558   0,0276   
Imp_pais      -0,0193  -0,0945   0,3443   0,0233  -0,0629  -0,0035   0,1032   
Imp_clim       0,0506   0,0708   0,1229  -0,1863   0,1464  -0,0402  -0,0170   
Imp_cnat      -0,0629   0,0512   0,3662  -0,0199  -0,0267  -0,0373  -0,0941   
Imp_tran       0,1848   0,0273   0,1261  -0,0406  -0,0707  -0,0572  -0,1770   
Imp_play      -0,0704   0,0198   0,0947  -0,0767   0,1641  -0,0197  -0,0385   
Imp_calo       0,3561   0,0634  -0,0694  -0,1235  -0,0882  -0,0017  -0,0337   
Imp_cser       0,3504   0,0502  -0,0799  -0,0495  -0,1328  -0,0003   0,0188   
Imp_acce      -0,0120  -0,0787  -0,0217  -0,0616   0,2006  -0,0736   0,3528   
Imp_prox      -0,0408  -0,0929   0,0361  -0,1130   0,3310   0,1008   0,1324   
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Imp_amab       0,1392   0,0096  -0,0107   0,0623   0,0168  -0,1130  -0,0552   
Imp_gast       0,2638  -0,0277  -0,0878   0,1089  -0,1598  -0,0431   0,1187   
Imp_comp       0,0389   0,0461  -0,0492   0,0147   0,0146  -0,0262   0,3188   
Imp_infr       0,0366  -0,0366  -0,1101   0,0358   0,1286   0,0566   0,2898   
Imp_vari      -0,0239  -0,1068   0,0011   0,2384  -0,0456   0,1808   0,1505   
Imp_segu      -0,0541  -0,1055  -0,0734   0,0940   0,1759   0,0360  -0,0092   
Imp_pcul      -0,1276  -0,1191   0,0282   0,3464   0,0253  -0,0372  -0,0965   
Imp_folk      -0,0389   0,0420   0,0071   0,2694  -0,0882  -0,2037  -0,1142   
Imp_higi       0,1334  -0,0505  -0,0849   0,0952   0,0566   0,2076  -0,1502   
Imp_actc       0,0219   0,0061  -0,0274   0,3058  -0,1456  -0,1084  -0,0484   
Imp_actd       0,0243   0,1410   0,1026   0,0272  -0,1838   0,1034   0,1664   
Imp_ambi       0,0478   0,0525  -0,0085   0,1043  -0,0181   0,2051   0,0161   
Imp_fniñ       0,0000   0,2879   0,0255  -0,0984   0,0370   0,0532  -0,2303   
Imp_vidn       0,0017   0,2409  -0,0162  -0,0342  -0,0679  -0,0185   0,0978   
Imp_idio      -0,0098   0,2912   0,0005  -0,1958   0,1714  -0,0725  -0,2586   
Imp_npre      -0,1204  -0,0239  -0,0225  -0,0424   0,3923  -0,0101  -0,0999   
Imp_info      -0,1052   0,0634  -0,0284   0,0200   0,2606  -0,0820  -0,0994   
Imp_Dest       0,1147   0,0235  -0,0905   0,1154   0,0247   0,0012  -0,4406   
Imp_bebi       0,0014   0,1957  -0,0307  -0,0478  -0,0281  -0,0911   0,1459   
Imp_amig       0,0947   0,3090  -0,0406  -0,0470  -0,1302   0,1042  -0,0910   
Imp_otro      -0,0252   0,0330   0,0119  -0,0574   0,0149   0,8063  -0,0152   
 
 

                                                         
 
 

 
 
 
TAULA 24 -  Grups de turistes segons les seves motivacions per anar a un 
ETR de les Illes Balears. 
 
 
 

ANÁLISIS DE GRUPOS 
(Algoritmo de Howard-Harris) 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES SELECCIONADAS: 
 
¿Puede decirnos el grado de importancia de los siguientes aspectos a la hora de elegir sus vacaciones 
en establecimientos de turismo rural de las Baleares? 
 
 1. Imp_Natu - 1. Naturaleza preservada 
 2. Imp_pais - 2. Paisaje bonito 
 3. Imp_clim - 3. Clima agradable 
 4. Imp_cnat - 4. Estar en contacto con la naturaleza. 
 5. Imp_tran - 5. Tranquilidad y calma 
 6. Imp_play - 6. Buenas playas / Poder disfrutar del mar 
 7. Imp_calo - 7. Calidad del alojamiento. 
 8. Imp_cser - 8. Calidad del servicio (en general). 
 9. Imp_acce - 9. Proximidad y facilidad de acceso al destino. 
10. Imp_q-pr - 10. Relación calidad-precio. 
11. Imp_amab - 11. Amabilidad de la gente. 
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12. Imp_gast - 12. Calidad y variedad de la gastronomía local. 
13. Imp_comp – 13. Buenas posibilidades para realizar compras. 
14. Imp_infr - 14. Buenas infraestructuras públicas (aeropuertos, carreteras, hospitales,...) 
15. Imp_vari - 15. Variedad de cosas para ver y hacer. 
16. Imp_segu - 16. Seguridad del destino 
17. Imp_pcul - 17. Patrimonio histórico y cultural. 
18. Imp_folk - 18. Folklore (costumbres y tradiciones). 
19. Imp_higi - 19. Higiene / Limpieza del entorno. 
20. Imp_actc - 20. Posibilidad de realizar o disfrutar de actividades culturales. 
21. Imp_actd - 21. Posibilidad de realizar actividades deportivas. 
22. Imp_ambi - 22. Ambiente (Tipo de gente que hay en la isla). 
23. Imp_fniñ - 23. Disponibilidad de facilidades y actividades para los niños. 
24. Imp_vidn - 24. Vida nocturna atractiva. 
25. Imp_idio - 25. Facilidad para comunicarme en mi idioma 
26. Imp_npre - 26. Nivel de precios 
27. Imp_info - 27. Información turística disponible. 
28. Imp_Dest - 28. Destino no congestionado (sin exceso de turismo) 
29. Imp_bebi - 29. Precios baratos de las bebidas alcohólicas. 
30. Imp_amig - 30. Tener amigos y/o familiares que residen en las islas. 
31. Imp_otro - 31. Otros  
 
 
                       PROCESO DE GENERACIÓN DE LOS GRUPOS 
                        
DIVISIÓN N° 1    NUMERO DEL GRUPO ANTERIOR DIVIDIDO: 1 
                 VARIABLE CON MAYOR VARIANZA: Imp_play 
 
 
Suma de cuadrados del total de la muestra:               21.566,40 
Suma de cuadrados intragrupos (de todos los grupos):     18.748,98 
Suma de cuadrados explicada por la partición en grupos:     13,06% 
 
 
                          TOTAL    
                         MUESTRA        GRUPO  1     GRUPO  2    
                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
              Número:       548            254          294 
      Suma cuadrados:    21.566,40      11.116,29     7.632,69 
                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Variables:                                                          ANOVA / F de Snedecor 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                                        ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 Imp_Natu      Media:       4,04           4,24 +       3,86 -      F(1,546) = 28,7928 
            Des.Est.:       0,85           0,78         0,88           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_pais      Media:       4,30           4,48 +       4,15 -      F(1,546) = 32,3854 
            Des.Est.:       0,71           0,66         0,73           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_clim      Media:       4,15           4,38 +       3,95 -      F(1,546) = 38,8253 
            Des.Est.:       0,82           0,72         0,85           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_cnat      Media:       3,91           4,21 +       3,64 -      F(1,546) = 59,3044 
            Des.Est.:       0,90           0,79         0,90           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_tran      Media:       4,47           4,62 +       4,33 -      F(1,546) = 24,3476 
            Des.Est.:       0,70           0,58         0,77           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_play      Media:       4,06           4,53 +       3,66 -      F(1,546) = 18,2263 
            Des.Est.:       2,42           3,29         1,09           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_calo      Media:       4,44           4,64 +       4,28 -      F(1,546) = 34,5510 
            Des.Est.:       0,73           0,62         0,79           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_cser      Media:       4,30           4,52 +       4,12 -      F(1,546) = 46,7037 
            Des.Est.:       0,72           0,60         0,76           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_acce      Media:       3,51           3,98 +       3,10 -      F(1,546) = 122,3235 
            Des.Est.:       1,03           0,89         0,97           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_q-pr      Media:       4,10           4,45 +       3,80 -      F(1,546) = 106,9244 
            Des.Est.:       0,81           0,67         0,79           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_amab      Media:       3,98           4,44 +       3,58 -      F(1,546) = 161,5628 
            Des.Est.:       0,89           0,68         0,86           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_gast      Media:       3,85           4,21 +       3,55 -      F(1,546) = 79,7648 
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            Des.Est.:       0,91           0,78         0,91           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_comp      Media:       2,84           3,42 +       2,34 -      F(1,546) = 170,7670 
            Des.Est.:       1,10           0,93         0,99           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_infr      Media:       3,25           3,88 +       2,71 -      F(1,546) = 242,4234 
            Des.Est.:       1,05           0,85         0,90           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_vari      Media:       3,55           4,02 +       3,15 -      F(1,546) = 115,4506 
            Des.Est.:       1,04           0,81         1,04           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_segu      Media:       3,99           4,58 +       3,48 -      F(1,546) = 47,9254 
            Des.Est.:       1,94           2,53         0,97           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_pcul      Media:       3,46           3,95 +       3,05 -      F(1,546) = 151,6304 
            Des.Est.:       0,96           0,79         0,90           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_folk      Media:       2,97           3,50 +       2,51 -      F(1,546) = 164,5934 
            Des.Est.:       1,03           0,92         0,89           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_higi      Media:       4,24           4,50 +       4,01 -      F(1,546) = 51,7793 
            Des.Est.:       0,84           0,71         0,87           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_actc      Media:       3,14           3,65 +       2,69 -      F(1,546) = 171,2580 
            Des.Est.:       0,98           0,79         0,90           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_actd      Media:       2,94           3,29 +       2,63 -      F(1,546) = 46,7172 
            Des.Est.:       1,18           1,12         1,15           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_ambi      Media:       3,46           3,98 +       3,01 -      F(1,546) = 163,0991 
            Des.Est.:       1,01           0,77         0,98           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_fniñ      Media:       2,43           2,95 +       1,99 -      F(1,546) = 89,5245 
            Des.Est.:       1,27           1,29         1,08           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_vidn      Media:       2,26           2,78 +       1,81 -      F(1,546) = 101,3614 
            Des.Est.:       1,22           1,29         0,96           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_idio      Media:       2,78           3,45 +       2,21 -      F(1,546) = 74,1750 
            Des.Est.:       1,80           2,23         1,00           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_npre      Media:       3,62           4,04 +       3,26 -      F(1,546) = 110,4294 
            Des.Est.:       0,95           0,81         0,91           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_info      Media:       3,09           3,83 +       2,46 -      F(1,546) = 274,5901 
            Des.Est.:       1,18           0,94         0,99           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_Dest      Media:       4,12           4,26 +       4,00 -      F(1,546) = 9,5986 
            Des.Est.:       1,01           0,91         1,07           (p = 0,0020) 
 
 
 Imp_bebi      Media:       2,12           2,60 +       1,71 -      F(1,546) = 93,7084 
            Des.Est.:       1,17           1,26         0,90           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_amig      Media:       2,01           2,49 +       1,60 -      F(1,546) = 77,7734 
            Des.Est.:       1,26           1,43         0,90           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_otro      Media:       2,60           2,59 -       2,61 +      F(1,546) = 0,8421 
            Des.Est.:       0,30           0,25         0,33           (p = 0,3592) 
 
 
            + :  Grupo con media más alta 
            - :  Grupo con media más baja 
 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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DIVISIÓN N° 2    NUMERO DEL GRUPO ANTERIOR DIVIDIDO: 1 
                 VARIABLE CON MAYOR VARIANZA: Imp_play 
 
 
Suma de cuadrados del total de la muestra:               21.566,40 
Suma de cuadrados intragrupos (de todos los grupos):     17.672,52 
Suma de cuadrados explicada por la partición en grupos:     18,06% 
 
 
                          TOTAL    
                         MUESTRA        GRUPO  1     GRUPO  2     GRUPO  3    
                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
              Número:       548            111          179          258 
      Suma cuadrados:    21.566,40       7.457,71     4.794,91     5.419,90 
                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Variables:                                                                       ANOVA / F de 
Snedecor 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                                                     
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 Imp_Natu      Media:       4,04           4,31 +       3,74 -       4,13        F(2,545) = 19,2701 
            Des.Est.:       0,85           0,81         0,89         0,78           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_pais      Media:       4,30           4,44         4,00 -       4,45 +      F(2,545) = 25,7317 
            Des.Est.:       0,71           0,69         0,77         0,61           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_clim      Media:       4,15           4,33 +       3,78 -       4,33        F(2,545) = 30,3836 
            Des.Est.:       0,82           0,76         0,91         0,68           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_cnat      Media:       3,91           4,37 +       3,44 -       4,03        F(2,545) = 48,6769 
            Des.Est.:       0,90           0,75         0,93         0,78           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_tran      Media:       4,47           4,55         4,17 -       4,64 +      F(2,545) = 26,3081 
            Des.Est.:       0,70           0,67         0,83         0,53           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_play      Media:       4,06           4,87 +       3,44 -       4,14        F(2,545) = 12,8050 
            Des.Est.:       2,42           4,85         1,13         0,91           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_calo      Media:       4,44           4,48         4,17 -       4,62 +      F(2,545) = 21,5957 
            Des.Est.:       0,73           0,81         0,84         0,54           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_cser      Media:       4,30           4,45         3,95 -       4,49 +      F(2,545) = 36,1100 
            Des.Est.:       0,72           0,73         0,79         0,56           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_acce      Media:       3,51           4,01 +       2,96 -       3,68        F(2,545) = 50,2225 
            Des.Est.:       1,03           0,91         1,05         0,89           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_q-pr      Media:       4,10           4,35 +       3,61 -       4,34        F(2,545) = 60,2567 
            Des.Est.:       0,81           0,73         0,79         0,68           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_amab      Media:       3,98           4,41 +       3,32 -       4,25        F(2,545) = 102,4395 
            Des.Est.:       0,89           0,79         0,81         0,70           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_gast      Media:       3,85           4,13 +       3,30 -       4,12        F(2,545) = 58,1732 
            Des.Est.:       0,91           0,89         0,93         0,73           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_comp      Media:       2,84           3,76 +       2,13 -       2,94        F(2,545) = 107,2558 
            Des.Est.:       1,10           1,00         0,96         0,88           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_infr      Media:       3,25           4,00 +       2,44 -       3,49        F(2,545) = 130,4072 
            Des.Est.:       1,05           0,79         0,87         0,89           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_vari      Media:       3,55           4,20 +       2,91 -       3,72        F(2,545) = 74,7429 
            Des.Est.:       1,04           0,77         1,04         0,89           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_segu      Media:       3,99           4,70 +       3,17 -       4,26        F(2,545) = 28,5112 
            Des.Est.:       1,94           3,74         0,99         0,73           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_pcul      Media:       3,46           4,03 +       2,82 -       3,66        F(2,545) = 84,2352 
            Des.Est.:       0,96           0,78         0,94         0,79           (p = 0,0000) 
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 Imp_folk      Media:       2,97           3,84 +       2,31 -       3,05        F(2,545) = 107,4457 
            Des.Est.:       1,03           0,92         0,85         0,87           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_higi      Media:       4,24           4,38         3,75 -       4,51 +      F(2,545) = 53,0857 
            Des.Est.:       0,84           0,81         0,96         0,58           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_actc      Media:       3,14           3,78 +       2,46 -       3,33        F(2,545) = 96,7694 
            Des.Est.:       0,98           0,83         0,86         0,83           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_actd      Media:       2,94           3,94 +       2,42 -       2,86        F(2,545) = 72,0913 
            Des.Est.:       1,18           0,96         1,11         1,04           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_ambi      Media:       3,46           4,21 +       2,68 -       3,67        F(2,545) = 132,8297 
            Des.Est.:       1,01           0,79         0,98         0,72           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_fniñ      Media:       2,43           3,45 +       1,90 -       2,37        F(2,545) = 63,3686 
            Des.Est.:       1,27           1,21         1,08         1,16           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_vidn      Media:       2,26           3,67 +       1,79 -       1,99        F(2,545) = 141,9463 
            Des.Est.:       1,22           1,00         1,00         0,98           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_idio      Media:       2,78           4,33 +       2,15 -       2,56        F(2,545) = 67,6532 
            Des.Est.:       1,80           2,90         1,02         1,08           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_npre      Media:       3,62           4,14 +       3,07 -       3,79        F(2,545) = 63,1324 
            Des.Est.:       0,95           0,83         0,91         0,82           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_info      Media:       3,09           4,13 +       2,21 -       3,26        F(2,545) = 143,5956 
            Des.Est.:       1,18           0,85         0,97         0,99           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_Dest      Media:       4,12           4,21         3,78 -       4,32 +      F(2,545) = 16,1261 
            Des.Est.:       1,01           0,88         1,15         0,89           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_bebi      Media:       2,12           3,27 +       1,68 -       1,94        F(2,545) = 92,8446 
            Des.Est.:       1,17           1,19         0,89         1,01           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_amig      Media:       2,01           3,35 +       1,58 -       1,74        F(2,545) = 111,4924 
            Des.Est.:       1,26           1,38         0,88         1,01           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_otro      Media:       2,60           2,60         2,61 +       2,59 -      F(2,545) = 0,3057 
            Des.Est.:       0,30           0,04         0,33         0,34           (p = 0,7367) 
 
 
            + :  Grupo con media más alta 
            - :  Grupo con media más baja 
 
 
¯¯¯¯¯¯ 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
DIVISIÓN N° 3    NUMERO DEL GRUPO ANTERIOR DIVIDIDO: 1 
                 VARIABLE CON MAYOR VARIANZA: Imp_play 
 
 
Suma de cuadrados del total de la muestra:               21.566,40 
Suma de cuadrados intragrupos (de todos los grupos):     17.109,26 
Suma de cuadrados explicada por la partición en grupos:     20,67% 
 
 
                          TOTAL    
                         MUESTRA        GRUPO  1     GRUPO  2     GRUPO  3     GRUPO  4    
                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
              Número:       548             94          133          247           74 
      Suma cuadrados:    21.566,40       5.963,01     3.461,81     5.082,69     2.601,76 
                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Variables:                                                                                    ANOVA / F de Snedecor 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                                                                  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 Imp_Natu      Media:       4,04           4,50 +       3,59 -       4,12         3,97        F(3,544) = 24,8997 
            Des.Est.:       0,85           0,74         0,89         0,76         0,84           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_pais      Media:       4,30           4,72 +       3,92 -       4,43         4,03        F(3,544) = 35,0355 
            Des.Est.:       0,71           0,53         0,77         0,61         0,72           (p = 0,0000) 
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 Imp_clim      Media:       4,15           4,55 +       3,78 -       4,26         3,96        F(3,544) = 21,6803 
            Des.Est.:       0,82           0,71         0,95         0,70         0,74           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_cnat      Media:       3,91           4,42 +       3,35 -       3,97         4,04        F(3,544) = 33,2214 
            Des.Est.:       0,90           0,75         0,89         0,81         0,83           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_tran      Media:       4,47           4,74 +       4,11 -       4,65         4,16        F(3,544) = 30,4428 
            Des.Est.:       0,70           0,48         0,82         0,52         0,84           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_play      Media:       4,06           5,17 +       3,35 -       4,03         4,04        F(3,544) = 11,0569 
            Des.Est.:       2,42           5,22         1,16         0,95         0,89           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_calo      Media:       4,44           4,84 +       4,16         4,57         4,03 -      F(3,544) = 30,3240 
            Des.Est.:       0,73           0,36         0,85         0,56         0,96           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_cser      Media:       4,30           4,80 +       3,89 -       4,44         3,97        F(3,544) = 46,6992 
            Des.Est.:       0,72           0,42         0,79         0,55         0,84           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_acce      Media:       3,51           4,39 +       2,91 -       3,53         3,42        F(3,544) = 47,6803 
            Des.Est.:       1,03           0,75         1,04         0,90         0,93           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_q-pr      Media:       4,10           4,76 +       3,56 -       4,23         3,80        F(3,544) = 61,3936 
            Des.Est.:       0,81           0,50         0,82         0,65         0,81           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_amab      Media:       3,98           4,70 +       3,24 -       4,09         4,00        F(3,544) = 73,3227 
            Des.Est.:       0,89           0,56         0,79         0,74         0,89           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_gast      Media:       3,85           4,46 +       3,19 -       4,02         3,73        F(3,544) = 52,1227 
            Des.Est.:       0,91           0,68         0,93         0,73         0,93           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_comp      Media:       2,84           3,75 +       2,02 -       2,74         3,52        F(3,544) = 80,8659 
            Des.Est.:       1,10           0,92         0,94         0,87         0,99           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_infr      Media:       3,25           4,29 +       2,31 -       3,27         3,54        F(3,544) = 107,1203 
            Des.Est.:       1,05           0,75         0,86         0,85         0,82           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_vari      Media:       3,55           4,36 +       2,79 -       3,60         3,76        F(3,544) = 58,0646 
            Des.Est.:       1,04           0,73         1,04         0,89         0,86           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_segu      Media:       3,99           5,21 +       3,03 -       4,11         3,79        F(3,544) = 27,2411 
            Des.Est.:       1,94           3,94         0,99         0,77         0,87           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_pcul      Media:       3,46           4,12 +       2,68 -       3,54         3,80        F(3,544) = 64,1805 
            Des.Est.:       0,96           0,79         0,95         0,75         0,87           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_folk      Media:       2,97           3,59         2,19 -       2,93         3,70 +      F(3,544) = 66,3837 
            Des.Est.:       1,03           1,02         0,81         0,87         0,87           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_higi      Media:       4,24           4,76 +       3,62 -       4,45         3,97        F(3,544) = 56,5826 
            Des.Est.:       0,84           0,56         0,97         0,59         0,85           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_actc      Media:       3,14           3,77 +       2,29 -       3,20         3,65        F(3,544) = 75,5127 
            Des.Est.:       0,98           0,86         0,84         0,78         0,86           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_actd      Media:       2,94           3,29         2,27 -       2,87         3,90 +      F(3,544) = 41,2766 
            Des.Est.:       1,18           1,20         1,06         1,07         0,83           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_ambi      Media:       3,46           4,20 +       2,47 -       3,55         4,00        F(3,544) = 105,5148 
            Des.Est.:       1,01           0,84         0,95         0,71         0,75           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_fniñ      Media:       2,43           2,96         1,77 -       2,23         3,62 +      F(3,544) = 52,1562 
            Des.Est.:       1,27           1,37         1,02         1,11         0,95           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_vidn      Media:       2,26           2,94         1,69 -       1,87         3,74 +      F(3,544) = 96,7986 
            Des.Est.:       1,22           1,20         0,92         0,94         0,97           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_idio      Media:       2,78           3,81         2,03 -       2,36         4,24 +      F(3,544) = 48,8547 
            Des.Est.:       1,80           1,07         0,99         1,01         3,50           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_npre      Media:       3,62           4,39 +       2,94 -       3,69         3,68        F(3,544) = 57,4418 
            Des.Est.:       0,95           0,74         0,90         0,77         0,96           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_info      Media:       3,09           4,17 +       2,19 -       2,97         3,76        F(3,544) = 90,3218 
            Des.Est.:       1,18           0,89         0,94         1,02         0,90           (p = 0,0000) 
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 Imp_Dest      Media:       4,12           4,53 +       3,69 -       4,26         3,93        F(3,544) = 17,0628 
            Des.Est.:       1,01           0,71         1,13         0,99         0,81           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_bebi      Media:       2,12           2,40         1,69 -       1,84         3,48 +      F(3,544) = 59,9193 
            Des.Est.:       1,17           1,14         0,88         1,00         1,13           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_amig      Media:       2,01           2,45         1,56 -       1,59         3,72 +      F(3,544) = 98,5580 
            Des.Est.:       1,26           1,46         0,81         0,86         1,10           (p = 0,0000) 
 
 
 Imp_otro      Media:       2,60           2,59 -       2,60         2,59         2,64 +      F(3,544) = 0,6003 
            Des.Est.:       0,30           0,34         0,32         0,27         0,28           (p = 0,6150) 
 
 
            + :  Grupo con media más alta 
            - :  Grupo con media más baja 
 

 
 
 
TAULA 25– Creuament de les motivacions per a acudir a les Balears a un 
ETR amb les variables de classificació. 
 
 

TABULACIÓN CRUZADA 
 
 
 
Filas:    135. Grupos de pertenencia - algoritmo Howard-Harris 
Columnas: 1. Tip_esta 
                                              Tip_esta 
                               ----------------------------------- 
                     TOTAL     Agroturismo Turismo rur Turismo de   
                    MUESTRA                al          interior     
                  -----------  ----------- ----------- ----------- 
Clust_HH          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Grupo 1          94  17,15    68  17,85   18  15,38    8  16,00 
 2 Grupo 2         133  24,27    89  23,36   25  21,37   19  38,00 
 3 Grupo 3         247  45,07   161  42,26   68  58,12   18  36,00 
 4 Grupo 4          74  13,50    63  16,54    6   5,13    5  10,00 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       548  (548)   381  (381)  117  (117)   50   (50) 
 
       Ji cuadrado con 6 grados de libertad = 19,9068    (p = 0,0029) 
 
 
Filas:    135. Grupos de pertenencia - algoritmo Howard-Harris 
Columnas: 2. Isla 
                                              Isla     
                               ----------------------------------- 
                     TOTAL     Mallorca    Menorca     Ibiza        
                    MUESTRA                                         
                  -----------  ----------- ----------- ----------- 
Clust_HH          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Grupo 1          94  17,15    68  17,66   12  15,38   14  16,47 
 2 Grupo 2         133  24,27    94  24,42   30  38,46    9  10,59 
 3 Grupo 3         247  45,07   194  50,39   31  39,74   22  25,88 
 4 Grupo 4          74  13,50    29   7,53    5   6,41   40  47,06 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       548  (548)   385  (385)   78   (78)   85   (85) 
 
       Ji cuadrado con 6 grados de libertad = 107,0524    (p = 0,0000) 
 
 
Filas:    135. Grupos de pertenencia - algoritmo Howard-Harris 
Columnas: 30. ¿Cómo ha realizado su reserva? 
 
                                                        Form_res 
                               ----------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     En una agen A través de A través de A través de Otros medio  
                    MUESTRA    cia de viaj  internet e  internet e  internet e s (teléfono  
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
Clust_HH          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Grupo 1          94  17,41    14  13,08   17  21,52   16  15,69   33  18,64   14  18,67 
 2 Grupo 2         133  24,63    21  19,63   20  25,32   23  22,55   48  27,12   21  28,00 
 3 Grupo 3         242  44,81    48  44,86   34  43,04   47  46,08   82  46,33   31  41,33 
 4 Grupo 4          71  13,15    24  22,43    8  10,13   16  15,69   14   7,91    9  12,00 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       540  (540)   107  (107)   79   (79)  102  (102)  177  (177)   75   (75) 
 
       Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 16,6007    (p = 0,1652) 
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Filas:    135. Grupos de pertenencia - algoritmo Howard-Harris 
Columnas: 118. Valore el grado de satisfacción global de su viaje a Baleares 
 
 
                                                        Gr_satis 
                               ----------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Nada satisf Poco satisf Indiferente Bastante sa Muy satisfe  
                    MUESTRA    echo        echo                    tisfecho    cho          
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
Clust_HH          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Grupo 1          92  17,04     2  20,00    2  50,00    1   5,56   30  14,71   57  18,75 
 2 Grupo 2         132  24,44     2  20,00    1  25,00    3  16,67   49  24,02   77  25,33 
 3 Grupo 3         244  45,19     4  40,00    0   0,00    6  33,33   93  45,59  141  46,38 
 4 Grupo 4          72  13,33     2  20,00    1  25,00    8  44,44   32  15,69   29   9,54 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       540  (540)    10   (10)    4    (4)   18   (18)  204  (204)  304  (304) 
 
       Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 26,2759    (p = 0,0098) 
 
 
 
Filas:    135. Grupos de pertenencia - algoritmo Howard-Harris 
Columnas: 119. ¿Tiene pensado volver a un establecimiento de turismo rural de las Baleares en los próximos 3 años? 
 
                                              Repetir  
                               ----------------------------------- 
                     TOTAL     Sí          No          No lo sabe   
                    MUESTRA                                         
                  -----------  ----------- ----------- ----------- 
Clust_HH          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Grupo 1          93  17,10    70  18,72    2  10,00   21  14,00 
 2 Grupo 2         132  24,26    90  24,06    6  30,00   36  24,00 
 3 Grupo 3         246  45,22   160  42,78    7  35,00   79  52,67 
 4 Grupo 4          73  13,42    54  14,44    5  25,00   14   9,33 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       544  (544)   374  (374)   20   (20)  150  (150) 
 
       Ji cuadrado con 6 grados de libertad = 9,2343    (p = 0,1608) 
 
 
 
Filas:    135. Grupos de pertenencia - algoritmo Howard-Harris 
Columnas: 120. Este viaje lo ha realizado: 
 
                                                        Comp_via 
                               ----------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Solo        En pareja   En familia  Con amigos  Otros grupo  
                    MUESTRA                                                    s            
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
Clust_HH          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Grupo 1          93  17,06     2  11,76   52  14,36   22  19,64   15  33,33    2  22,22 
 2 Grupo 2         133  24,40     0   0,00   98  27,07   25  22,32    8  17,78    2  22,22 
 3 Grupo 3         246  45,14     6  35,29  177  48,90   49  43,75   11  24,44    3  33,33 
 4 Grupo 4          73  13,39     9  52,94   35   9,67   16  14,29   11  24,44    2  22,22 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       545  (545)    17   (17)  362  (362)  112  (112)   45   (45)    9    (9) 
 
       Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 49,9984    (p = 0,0000) 
 
 
 
Filas:    135. Grupos de pertenencia - algoritmo Howard-Harris 
Columnas: 121. Tipo de viaje contratado 
 
                                                             Tipo_via 
                               ----------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Transporte  Paquete tur Paquete tur Paquete tur Paquete tur Otros        
                    MUESTRA    y alojamien ístico - Pe ístico - Me ístico - Al ístico - Só              
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
Clust_HH          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Grupo 1          94  17,38    51  15,45    1  25,00    1   4,55   31  23,85    6  16,22    3  17,65 
 2 Grupo 2         132  24,40    99  30,00    0   0,00    3  13,64   20  15,38    5  13,51    5  29,41 
 3 Grupo 3         243  44,92   158  47,88    1  25,00   11  50,00   48  36,92   18  48,65    7  41,18 
 4 Grupo 4          72  13,31    22   6,67    2  50,00    7  31,82   31  23,85    8  21,62    2  11,76 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       541  (541)   330  (330)    4    (4)   22   (22)  130  (130)   37   (37)   17   (17) 
 
       Ji cuadrado con 15 grados de libertad = 55,2337    (p = 0,0000) 
 
 
Filas:    135. Grupos de pertenencia - algoritmo Howard-Harris 
Columnas: 127. Sexo 
                                         Sexo     
                               ----------------------- 
                     TOTAL     Hombre      Mujer        
                    MUESTRA                             
                  -----------  ----------- ----------- 
Clust_HH          Frec    %    Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 
 1 Grupo 1          94  17,38    44  14,33   50  21,37 
 2 Grupo 2         131  24,21    74  24,10   57  24,36 
 3 Grupo 3         244  45,10   145  47,23   99  42,31 
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 4 Grupo 4          72  13,31    44  14,33   28  11,97 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       541  (541)   307  (307)  234  (234) 
 
       Ji cuadrado con 3 grados de libertad = 5,0586    (p = 0,1676) 
 
 
 
Filas:    135. Grupos de pertenencia - algoritmo Howard-Harris 
Columnas: 129. Nivel de estudios 
 
                                                   Niv_estu 
                               ----------------------------------------------- 
                     TOTAL     Sin estudio Estudios pr Estudios se Estudios un  
                    MUESTRA    s           imarios     cundarios   iversitario  
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- 
Clust_HH          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Grupo 1          93  17,32     2  18,18   11  20,00   21  15,91   59  17,46 
 2 Grupo 2         131  24,39     1   9,09    6  10,91   31  23,48   93  27,51 
 3 Grupo 3         242  45,07     6  54,55   32  58,18   55  41,67  148  43,79 
 4 Grupo 4          71  13,22     2  18,18    6  10,91   25  18,94   38  11,24 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       537  (537)    11   (11)   55   (55)  132  (132)  338  (338) 
 
       Ji cuadrado con 9 grados de libertad = 14,4104    (p = 0,1085) 
 
TABULACIÓN CRUZADA 
================== 
 
 
Filas:    93. Puede indicarnos cuáles de las siguientes actividades ha practicado en la isla (respuestas múltiples): 
Columnas: 135. Grupos de pertenencia - algoritmo Howard-Harris 
 
                                                   Clust_HH 
                               ----------------------------------------------- 
                     TOTAL     Grupo 1     Grupo 2     Grupo 3     Grupo 4      
                    MUESTRA                                                     
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- 
Activida          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Golf             69  12,75    16  17,02   10   7,69   27  11,02   16  22,22 
 2 Actividades ac   77  14,23    16  17,02   16  12,31   26  10,61   19  26,39 
   uáticas (naveg 
 3 Submarinismo     56  10,35    10  10,64   11   8,46   21   8,57   14  19,44 
 4 Senderismo      195  36,04    28  29,79   40  30,77  100  40,82   27  37,50 
 5 Cicloturismo (   78  14,42    21  22,34   13  10,00   26  10,61   18  25,00 
   paseos en bici 
 6 Paseos a cabal   40   7,39    10  10,64    5   3,85   14   5,71   11  15,28 
   lo             
 7 Otras práctica   44   8,13    13  13,83    7   5,38   15   6,12    9  12,50 
   s deportivas ( 
 8 Excursiones o   402  74,31    79  84,04   90  69,23  193  78,78   40  55,56 
   visitas a pueb 
 9 Excursiones o   305  56,38    52  55,32   70  53,85  155  63,27   28  38,89 
   visitas a luga 
10 Visitas a parq  201  37,15    38  40,43   56  43,08   89  36,33   18  25,00 
   ues o zonas na 
11 Observación de   67  12,38    11  11,70    9   6,92   35  14,29   12  16,67 
    pájaros       
12 Pasear          332  61,37    64  68,09   77  59,23  159  64,90   32  44,44 
13 Realizar activ  103  19,04    26  27,66   17  13,08   46  18,78   14  19,44 
   idades cultura 
14 Descubrir la g  377  69,69    75  79,79   80  61,54  188  76,73   34  47,22 
   astronomia loc 
15 Entretenimient   71  13,12    23  24,47   11   8,46   19   7,76   18  25,00 
   o nocturno.    
16 Visitas a parq   33   6,10    11  11,70    5   3,85   12   4,90    5   6,94 
   ues acuáticos  
17 Ir a la playa   352  65,06    74  78,72   80  61,54  159  64,90   39  54,17 
18 Tomar el sol e  352  65,06    67  71,28   78  60,00  174  71,02   33  45,83 
   n la piscina   
19 Ir de compras   243  44,92    59  62,77   56  43,08  100  40,82   28  38,89 
20 Caza              4   0,74     1   1,06    0   0,00    0   0,00    3   4,17 
21 Pesca            17   3,14     2   2,13    1   0,77    5   2,04    9  12,50 
22 Otros (indicar   30   5,55     4   4,26    7   5,38   15   6,12    4   5,56 
    cuáles)       
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL      3448  (541)   700   (94)  739  (130) 1578  (245)  431   (72) 
 
       Ji cuadrado con 63 grados de libertad = 168,4949    (p = 0,0000) 
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Filas:    135. Grupos de pertenencia - algoritmo Howard-Harris 
Columnas: 128. Edad 
 
                                                                                      Edad     
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Menor de 20 20 - 25     26 - 30     31 - 35     36 - 40     41 - 45     46 - 50     51 - 55     56 - 60     61 - 65     Mayor de 65  
                    MUESTRA                                                                                                                                         
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
Clust_HH          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Grupo 1          93  17,22     1 100,00    2  14,29   10  22,73   24  24,74   21  19,44   12  13,04    7  10,29    4  10,00    4  10,81    3  14,29    5  27,78 
 2 Grupo 2         131  24,26     0   0,00    2  14,29   13  29,55   25  25,77   34  31,48   20  21,74   16  23,53    9  22,50    5  13,51    3  14,29    4  22,22 
 3 Grupo 3         244  45,19     0   0,00    7  50,00   11  25,00   32  32,99   37  34,26   50  54,35   38  55,88   23  57,50   23  62,16   14  66,67    9  50,00 
 4 Grupo 4          72  13,33     0   0,00    3  21,43   10  22,73   16  16,49   16  14,81   10  10,87    7  10,29    4  10,00    5  13,51    1   4,76    0   0,00 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       540  (540)     1    (1)   14   (14)   44   (44)   97   (97)  108  (108)   92   (92)   68   (68)   40   (40)   37   (37)   21   (21)   18   (18) 
 
       Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 50,5352    (p = 0,0109) 
 
 
Filas:    135. Grupos de pertenencia - algoritmo Howard-Harris 
Columnas: 126. País de residencia 
 
                                                                                           País_res 
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     España      Alemania    Reino Unido Irlanda     Francia     Austria     Países Bajo Bélgica     Suiza       Dinamarca   Italia      Otros        
                    MUESTRA                                                                            s                                                                        
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
Clust_HH          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Grupo 1          93  17,25    39  28,89   30  14,08   11  11,83    3  23,08    1   8,33    1   7,69    1  25,00    0   0,00    4  13,33    0   0,00    2  25,00    1   9,09 
 2 Grupo 2         130  24,12    29  21,48   46  21,60   31  33,33    3  23,08    4  33,33    2  15,38    1  25,00    1  50,00    7  23,33    4  80,00    1  12,50    1   9,09 
 3 Grupo 3         244  45,27    45  33,33  120  56,34   36  38,71    4  30,77    3  25,00    9  69,23    1  25,00    1  50,00   19  63,33    1  20,00    3  37,50    2  18,18 
 4 Grupo 4          72  13,36    22  16,30   17   7,98   15  16,13    3  23,08    4  33,33    1   7,69    1  25,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    2  25,00    7  63,64 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       539  (539)   135  (135)  213  (213)   93   (93)   13   (13)   12   (12)   13   (13)    4    (4)    2    (2)   30   (30)    5    (5)    8    (8)   11   (11) 
 
       Ji cuadrado con 33 grados de libertad = 87,9930    (p = 0,0000) 
 
 
Filas:    135. Grupos de pertenencia - algoritmo Howard-Harris 
 
Columnas: 130. Profesión 
 
                                                                                                Profesio 
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Empleado    Mando inter Alto ejecut Profesional Empresario  Autónomo    Funcionario Estudiante  Jubilado    Parado      Militar     Tareas del  Otros        
                    MUESTRA                medio       ivo          liberal                                                                                        hogar                    
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
Clust_HH          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Grupo 1          90  17,21    12  20,34   13  13,83    3   4,35   22  20,00   15  25,42    5  19,23    8  21,62    1  12,50    6  19,35    0   0,00    0   0,00    5  29,41    0   0,00 
 2 Grupo 2         129  24,67    14  23,73   25  26,60   21  30,43   33  30,00    9  15,25    6  23,08    8  21,62    1  12,50    5  16,13    1  50,00    0   0,00    4  23,53    2  20,00 
 3 Grupo 3         235  44,93    18  30,51   48  51,06   38  55,07   44  40,00   22  37,29   13  50,00   17  45,95    4  50,00   20  64,52    1  50,00    0   0,00    5  29,41    5  50,00 
 4 Grupo 4          69  13,19    15  25,42    8   8,51    7  10,14   11  10,00   13  22,03    2   7,69    4  10,81    2  25,00    0   0,00    0   0,00    1 100,00    3  17,65    3  30,00 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       523  (523)    59   (59)   94   (94)   69   (69)  110  (110)   59   (59)   26   (26)   37   (37)    8    (8)   31   (31)    2    (2)    1    (1)   17   (17)   10   (10) 
 
       Ji cuadrado con 36 grados de libertad = 59,5700    (p = 0,0080) 
 
Filas:    135. Grupos de pertenencia - algoritmo Howard-Harris 
Columnas: 131. Ingresos mensuales (aproximación en euros) 
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                                                                                 Ingr_men 
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Menos de 10 Entre 1001  Entre 1501- Entre 2001- Entre 2501  Entre 3001  Entre 3501  Entre 4001  Entre 4501  Más de 5001  
                    MUESTRA    00          - 1500       2000        2500       - 3000      - 3500      - 4000      - 4500      - 5000                   
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
Clust_HH          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Grupo 1          62  17,46     1  50,00    2  22,22   14  36,84   10  21,74    8  12,90    7  17,95    4  16,00    2   6,45    1   7,69   13  14,61 
 2 Grupo 2          83  23,38     0   0,00    0   0,00    5  13,16   12  26,09   21  33,87   11  28,21    8  32,00    8  25,81    3  23,08   14  15,73 
 3 Grupo 3         158  44,51     0   0,00    4  44,44   11  28,95   16  34,78   23  37,10   15  38,46   11  44,00   19  61,29    8  61,54   51  57,30 
 4 Grupo 4          52  14,65     1  50,00    3  33,33    8  21,05    8  17,39   10  16,13    6  15,38    2   8,00    2   6,45    1   7,69   11  12,36 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       355  (355)     2    (2)    9    (9)   38   (38)   46   (46)   62   (62)   39   (39)   25   (25)   31   (31)   13   (13)   89   (89) 
 
       Ji cuadrado con 27 grados de libertad = 44,1441    (p = 0,0200) 
 
 

 
 
 
 

TAULA 26 - Factors amb els quals els mostren més i menys satisfets. 
 
 

 
A N Á L I S I S   D E   C O M P O N E N T E S   P R I N C I P A L E S 

 
 
IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
¿Puede decirnos el grado de satisfacción de los siguientes aspectos a la hora de elegir sus vacaciones en establecimientos de turismo rural de las Baleares? 
 
VARIABLE 1 : Sat_natu - 1. Naturaleza preservada. 
VARIABLE 2 : Sat_pais - 2. Paisaje bonito 
VARIABLE 3 : Sat_Clim - 3. Clima agradable. 
VARIABLE 4 : Sat_cnat - 4. Estar en contacto con la naturaleza. 
VARIABLE 5 : Sat_tran - 5. Tranquilidad y calma destino. 
VARIABLE 6 : Sat_play - 6. Buenas playas / Poder disfrutar del mar. 
VARIABLE 7 : Sat_QAlo - 7. Calidad del alojamiento 
VARIABLE 8 : Sat_Qser - 8. Calidad del servicio (en general). 
VARIABLE 9 : Sat_acce - 9. Proximidad y facilidad de acceso al destino. 
VARIABLE 10: Sat_Q-Pr - 10. Relación calidad - precio. 
VARIABLE 11: Sat_amab - 11. Amabilidad de la gente. 
VARIABLE 12: Sat_QGas - 12. Calidad y variedad de la gastronomía local. 
VARIABLE 13: Sat_comp - 13. Buenas posibilidades para realizar compras. 
VARIABLE 14: Sat_infr - 14. Buenas infraestructuras públicas (carreteras, aeropuertos,...) 
VARIABLE 15: Sat_CHac - 15. Variedad de cosas para ver y hacer. 
VARIABLE 16: Sat_segu - 16. Seguridad del destino. 
VARIABLE 17: Sat_PHis - 17. Patrimonio histórico y cultural. 
VARIABLE 18: Sat_Folk - 18. Folklore (costumbres y tradiciones). 
VARIABLE 19: Sat_higi - 19. Higiene / limpieza del entrono. 
VARIABLE 20: Sat_actc - 20. Posibilidad de realizar actividades culturales. 
VARIABLE 21: Sat_depo - 21. Posibilidad de realizar actividades deportivas. 
VARIABLE 22: Sat_ambi - 22. Ambiente (tipo de gente que hay en la isla). 
VARIABLE 23: Sat_niño - 23. Disponibilidad de facilidades y actividades para los niños. 
VARIABLE 24: Sat_ViNo - 24. Vida nocturna atractiva. 
VARIABLE 25: Sat_idio - 25. Facilidad para comunicarme en mi idioma. 
VARIABLE 26: Sat_prec - 26. Nivel de precios. 
VARIABLE 27: Sat_info - 27. Información turística disponible. 
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VARIABLE 28: Sat_dest - 28. Destino no congestionado (sin exceso de turismo). 
VARIABLE 29: Sat_bebi - 29. Precios baratos de las bebidas alcohólicas. 
VARIABLE 30: Sat_amig - 30. Tener amigos y/o familiares que residen en las islas. 
VARIABLE 31: Sat_otro - 31. Otros 
 
Matriz de coeficientes de correlación simple 
 
              Sat_natu Sat_pais Sat_Clim Sat_cnat Sat_tran Sat_play Sat_QAlo Sat_Qser Sat_acce Sat_Q-Pr Sat_amab Sat_QGas Sat_comp Sat_infr Sat_CHac Sat_segu Sat_PHis Sat_Folk Sat_higi Sat_actc Sat_depo Sat_ambi Sat_niño Sat_ViNo Sat_idio Sat_prec Sat_info Sat_dest Sat_bebi Sat_amig Sat_otro  
              -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------  
Sat_natu       1,0000   0,5727   0,2495   0,4897   0,2682   0,2747   0,1814   0,2287   0,0977   0,2646   0,0414   0,1688   0,0741   0,0807   0,2037   0,1746   0,0112   0,1651   0,1383   0,2063   0,2557   0,2929   0,1789   0,1351   0,0844   0,1268  -0,0131   0,1272   0,1654   0,1161   0,1019   
Sat_pais       0,5727   1,0000   0,3588   0,3991   0,3322   0,2377   0,3025   0,3049   0,1685   0,2194   0,1207   0,2222   0,0905   0,1509   0,2630   0,2679   0,0430   0,1803   0,1410   0,2124   0,2118   0,2464   0,1041  -0,0052   0,1024   0,0935   0,0342   0,0862   0,0998   0,0543   0,0339   
Sat_Clim       0,2495   0,3588   1,0000   0,3571   0,2153   0,1949   0,2088   0,1997   0,1446   0,2476   0,1013   0,2020   0,1475   0,2328   0,1717   0,2029   0,0650   0,1191   0,1310   0,2140   0,0740   0,2378   0,1475   0,1105   0,2008   0,2292   0,1191   0,2178   0,0663   0,0971  -0,0283   
Sat_cnat       0,4897   0,3991   0,3571   1,0000   0,3701   0,3473   0,2176   0,2050   0,1140   0,2822   0,0731   0,1921   0,1191   0,1683   0,2369   0,2134   0,1721   0,1668   0,1269   0,2283   0,2125   0,2593   0,2049   0,1716   0,1770   0,1548   0,0859   0,1787   0,0654   0,0807   0,0670   
Sat_tran       0,2682   0,3322   0,2153   0,3701   1,0000   0,1296   0,4732   0,4290   0,1469   0,2754   0,1237   0,2974   0,0832   0,1872   0,1679   0,3122   0,0354   0,0433   0,1124   0,1656   0,1090   0,2374   0,0705  -0,0214  -0,0066   0,1287   0,0605   0,2076   0,0863  -0,0341  -0,0532   
Sat_play       0,2747   0,2377   0,1949   0,3473   0,1296   1,0000   0,1514   0,1575   0,2461   0,2512   0,0744   0,1857   0,2105   0,1333   0,2210   0,1664   0,0419   0,1391   0,0527   0,2081   0,2406   0,2087   0,1913   0,1370   0,2087   0,0906  -0,0314   0,1671   0,0852   0,1438   0,0090   
Sat_QAlo       0,1814   0,3025   0,2088   0,2176   0,4732   0,1514   1,0000   0,5626   0,1727   0,3661   0,1850   0,3962   0,1319   0,1441   0,1423   0,2931  -0,0331   0,1136   0,1699   0,1755   0,1467   0,1684   0,0626   0,0097   0,1145   0,2575   0,0329   0,1780   0,1142   0,0502  -0,0066   
Sat_Qser       0,2287   0,3049   0,1997   0,2050   0,4290   0,1575   0,5626   1,0000   0,3078   0,4286   0,1574   0,3553   0,1472   0,1783   0,2413   0,3366   0,0108   0,1707   0,1506   0,2195   0,1685   0,2789   0,0318   0,0736   0,1290   0,2908   0,0247   0,2010   0,1312   0,0417  -0,0029   
Sat_acce       0,0977   0,1685   0,1446   0,1140   0,1469   0,2461   0,1727   0,3078   1,0000   0,3442   0,1306   0,2249   0,3253   0,3975   0,2441   0,2840   0,0066   0,1795   0,0524   0,2492   0,1618   0,2569   0,1531   0,0945   0,1380   0,2162   0,0852   0,1294   0,1563   0,0958  -0,0318   
Sat_Q-Pr       0,2646   0,2194   0,2476   0,2822   0,2754   0,2512   0,3661   0,4286   0,3442   1,0000   0,1649   0,3732   0,2631   0,3028   0,2936   0,3161   0,0950   0,1742   0,1157   0,2336   0,1508   0,2346   0,1792   0,0900   0,2512   0,4342   0,0571   0,1809   0,1834   0,1410  -0,0359   
Sat_amab       0,0414   0,1207   0,1013   0,0731   0,1237   0,0744   0,1850   0,1574   0,1306   0,1649   1,0000   0,1834   0,1171   0,1425   0,1332   0,1585   0,0230   0,0906   0,0649   0,1008   0,0613   0,1672   0,0496   0,0352   0,0942   0,1481   0,0002   0,0552   0,0536   0,0402  -0,0093   
Sat_QGas       0,1688   0,2222   0,2020   0,1921   0,2974   0,1857   0,3962   0,3553   0,2249   0,3732   0,1834   1,0000   0,3243   0,2937   0,2627   0,2507   0,0735   0,2595   0,1821   0,2969   0,2025   0,2422   0,1339   0,1722   0,1886   0,3164   0,1234   0,2027   0,2025   0,1092  -0,0302   
Sat_comp       0,0741   0,0905   0,1475   0,1191   0,0832   0,2105   0,1319   0,1472   0,3253   0,2631   0,1171   0,3243   1,0000   0,3956   0,3646   0,1839   0,1402   0,3179   0,0744   0,3832   0,2441   0,2842   0,2164   0,1626   0,1312   0,2559   0,1734   0,1745   0,1915   0,2227  -0,0279   
Sat_infr       0,0807   0,1509   0,2328   0,1683   0,1872   0,1333   0,1441   0,1783   0,3975   0,3028   0,1425   0,2937   0,3956   1,0000   0,3801   0,3565   0,1394   0,3232   0,0950   0,3442   0,2529   0,3381   0,2760   0,2173   0,1815   0,2275   0,1752   0,2661   0,2490   0,2230   0,0239   
Sat_CHac       0,2037   0,2630   0,1717   0,2369   0,1679   0,2210   0,1423   0,2413   0,2441   0,2936   0,1332   0,2627   0,3646   0,3801   1,0000   0,3357   0,1610   0,3202   0,1414   0,3170   0,3211   0,2889   0,2097   0,1834   0,1881   0,2243   0,0906   0,1832   0,2117   0,1260   0,0277   
Sat_segu       0,1746   0,2679   0,2029   0,2134   0,3122   0,1664   0,2931   0,3366   0,2840   0,3161   0,1585   0,2507   0,1839   0,3565   0,3357   1,0000   0,0294   0,2279   0,1158   0,1955   0,1504   0,3584   0,0858  -0,0104   0,1903   0,2175   0,1502   0,1328   0,0972   0,0428  -0,0040   
Sat_PHis       0,0112   0,0430   0,0650   0,1721   0,0354   0,0419  -0,0331   0,0108   0,0066   0,0950   0,0230   0,0735   0,1402   0,1394   0,1610   0,0294   1,0000   0,2287   0,0565   0,2108   0,1372   0,0293   0,0602   0,1364   0,1058   0,0515   0,0863   0,0832   0,0238   0,1297  -0,0177   
Sat_Folk       0,1651   0,1803   0,1191   0,1668   0,0433   0,1391   0,1136   0,1707   0,1795   0,1742   0,0906   0,2595   0,3179   0,3232   0,3202   0,2279   0,2287   1,0000   0,1499   0,4440   0,2777   0,3798   0,3834   0,3325   0,2504   0,2251   0,1801   0,1440   0,2797   0,3507   0,0100   
Sat_higi       0,1383   0,1410   0,1310   0,1269   0,1124   0,0527   0,1699   0,1506   0,0524   0,1157   0,0649   0,1821   0,0744   0,0950   0,1414   0,1158   0,0565   0,1499   1,0000   0,1712   0,1264   0,1634   0,0983   0,1132   0,0944   0,1173   0,0226   0,1389   0,0629   0,0418   0,0023   
Sat_actc       0,2063   0,2124   0,2140   0,2283   0,1656   0,2081   0,1755   0,2195   0,2492   0,2336   0,1008   0,2969   0,3832   0,3442   0,3170   0,1955   0,2108   0,4440   0,1712   1,0000   0,3839   0,4093   0,2745   0,2406   0,2211   0,2218   0,1264   0,2088   0,2674   0,3497  -0,0247   
Sat_depo       0,2557   0,2118   0,0740   0,2125   0,1090   0,2406   0,1467   0,1685   0,1618   0,1508   0,0613   0,2025   0,2441   0,2529   0,3211   0,1504   0,1372   0,2777   0,1264   0,3839   1,0000   0,3305   0,3903   0,3160   0,2003   0,2451   0,1087   0,0760   0,4126   0,2953   0,0474   
Sat_ambi       0,2929   0,2464   0,2378   0,2593   0,2374   0,2087   0,1684   0,2789   0,2569   0,2346   0,1672   0,2422   0,2842   0,3381   0,2889   0,3584   0,0293   0,3798   0,1634   0,4093   0,3305   1,0000   0,3188   0,2233   0,2515   0,2331   0,1064   0,1970   0,2947   0,2386   0,0489   
Sat_niño       0,1789   0,1041   0,1475   0,2049   0,0705   0,1913   0,0626   0,0318   0,1531   0,1792   0,0496   0,1339   0,2164   0,2760   0,2097   0,0858   0,0602   0,3834   0,0983   0,2745   0,3903   0,3188   1,0000   0,4443   0,2964   0,2544   0,1704   0,1046   0,4142   0,4145   0,0781   
Sat_ViNo       0,1351  -0,0052   0,1105   0,1716  -0,0214   0,1370   0,0097   0,0736   0,0945   0,0900   0,0352   0,1722   0,1626   0,2173   0,1834  -0,0104   0,1364   0,3325   0,1132   0,2406   0,3160   0,2233   0,4443   1,0000   0,2812   0,2346   0,1756   0,1474   0,3900   0,4020   0,0482   
Sat_idio       0,0844   0,1024   0,2008   0,1770  -0,0066   0,2087   0,1145   0,1290   0,1380   0,2512   0,0942   0,1886   0,1312   0,1815   0,1881   0,1903   0,1058   0,2504   0,0944   0,2211   0,2003   0,2515   0,2964   0,2812   1,0000   0,2264   0,1926   0,1346   0,2199   0,2514   0,0341   
Sat_prec       0,1268   0,0935   0,2292   0,1548   0,1287   0,0906   0,2575   0,2908   0,2162   0,4342   0,1481   0,3164   0,2559   0,2275   0,2243   0,2175   0,0515   0,2251   0,1173   0,2218   0,2451   0,2331   0,2544   0,2346   0,2264   1,0000   0,0900   0,1933   0,3110   0,2790   0,0413   
Sat_info      -0,0131   0,0342   0,1191   0,0859   0,0605  -0,0314   0,0329   0,0247   0,0852   0,0571   0,0002   0,1234   0,1734   0,1752   0,0906   0,1502   0,0863   0,1801   0,0226   0,1264   0,1087   0,1064   0,1704   0,1756   0,1926   0,0900   1,0000   0,0706   0,1408   0,1514   0,0100   
Sat_dest       0,1272   0,0862   0,2178   0,1787   0,2076   0,1671   0,1780   0,2010   0,1294   0,1809   0,0552   0,2027   0,1745   0,2661   0,1832   0,1328   0,0832   0,1440   0,1389   0,2088   0,0760   0,1970   0,1046   0,1474   0,1346   0,1933   0,0706   1,0000   0,0292   0,1140  -0,0460   
Sat_bebi       0,1654   0,0998   0,0663   0,0654   0,0863   0,0852   0,1142   0,1312   0,1563   0,1834   0,0536   0,2025   0,1915   0,2490   0,2117   0,0972   0,0238   0,2797   0,0629   0,2674   0,4126   0,2947   0,4142   0,3900   0,2199   0,3110   0,1408   0,0292   1,0000   0,4093   0,0792   
Sat_amig       0,1161   0,0543   0,0971   0,0807  -0,0341   0,1438   0,0502   0,0417   0,0958   0,1410   0,0402   0,1092   0,2227   0,2230   0,1260   0,0428   0,1297   0,3507   0,0418   0,3497   0,2953   0,2386   0,4145   0,4020   0,2514   0,2790   0,1514   0,1140   0,4093   1,0000   0,0456   
Sat_otro       0,1019   0,0339  -0,0283   0,0670  -0,0532   0,0090  -0,0066  -0,0029  -0,0318  -0,0359  -0,0093  -0,0302  -0,0279   0,0239   0,0277  -0,0040  -0,0177   0,0100   0,0023  -0,0247   0,0474   0,0489   0,0781   0,0482   0,0341   0,0413   0,0100  -0,0460   0,0792   0,0456   1,0000   
 
Test de Bartlett   
----------------   
  Determinante de la matriz de correlación = 0,000263 
  Ji cuadrado con 465 grados de libertad = 4416,4013    (p = 0,0000) 
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              -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------  
VALOR PROPIO:  6,7376   2,6015   1,7059   1,3682   1,1993   1,1222   1,0804   0,9933   0,9794   0,9507   0,8857   0,8551   0,8267   0,8018   0,7393   0,6895   0,6746   0,6656   0,6324   0,6059   0,5763   0,5525   0,5179   0,4952   0,4754   0,4438   0,4146   0,3896   0,3621   0,3442   0,3134   
% DE VARIANZA:  21,73%    8,39%    5,50%    4,41%    3,87%    3,62%    3,49%    3,20%    3,16%    3,07%    2,86%    2,76%    2,67%    2,59%    2,38%    2,22%    2,18%    2,15%    2,04%    1,95%    1,86%    1,78%    1,67%    1,60%    1,53%    1,43%    1,34%    1,26%    1,17%    1,11%    1,01%  
% VAR.ACUMUL.:  21,73%   30,13%   35,63%   40,04%   43,91%   47,53%   51,02%   54,22%   57,38%   60,45%   63,30%   66,06%   68,73%   71,31%   73,70%   75,92%   78,10%   80,25%   82,29%   84,24%   86,10%   87,88%   89,55%   91,15%   92,68%   94,12%   95,45%   96,71%   97,88%   98,99%  100,00%  
 
CARGAS DE 
LOS FACTORES:                                                                                                                                                                                                                                                                                        COMUNALIDAD 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ----------- 
Sat_natu       0,4613  -0,2502   0,6125  -0,0008   0,1348   0,0222  -0,0317  -0,0317   0,0069  -0,0224   0,0300  -0,1821  -0,0107  -0,0227   0,0466   0,2434  -0,0044   0,2121  -0,1084  -0,1531  -0,0198  -0,0291   0,0028  -0,1038  -0,0866  -0,0307  -0,1047  -0,0210  -0,0003  -0,0402  -0,3441     1,0000   
Sat_pais       0,4764  -0,3943   0,4383  -0,0934   0,1264   0,0932   0,1072  -0,0278   0,0268   0,1488   0,0148  -0,2316   0,0190  -0,0965   0,0260   0,1134   0,2967   0,0308   0,1051  -0,0993  -0,0488   0,1143  -0,0953  -0,0789   0,0789   0,0772   0,0247  -0,1552   0,0790   0,0560   0,3050     1,0000   
Sat_Clim       0,4413  -0,2161   0,1778  -0,1479  -0,2941  -0,3143   0,1511  -0,0209  -0,1586   0,0640   0,1711  -0,3608  -0,0374  -0,0632  -0,0300  -0,2793   0,1548  -0,2931   0,0179   0,2104   0,1141   0,0128  -0,0676   0,0922  -0,0927   0,0083  -0,0616   0,0731  -0,1073  -0,0877  -0,0756     1,0000   
Sat_cnat       0,5024  -0,2508   0,4910  -0,1855  -0,1432  -0,1391   0,0155   0,0177   0,1433  -0,0276   0,0636   0,0667   0,0592   0,1263  -0,0803   0,0090  -0,2677  -0,0188  -0,0882   0,0612  -0,0233  -0,0783   0,2017  -0,0439   0,1499  -0,1831   0,1516   0,2630   0,0106   0,1372   0,1147     1,0000   
Sat_tran       0,4287  -0,5218   0,0410   0,1093  -0,1070   0,2103   0,1072  -0,2686   0,1106  -0,0544   0,1819   0,2252   0,0021   0,1522  -0,1000  -0,0850  -0,1748  -0,1104   0,0236  -0,0536  -0,1087  -0,1347  -0,0435   0,0485   0,2135   0,1244   0,0071  -0,2180  -0,1832  -0,1680  -0,0278     1,0000   
Sat_play       0,4198  -0,0875   0,2471  -0,1803   0,1725  -0,3851  -0,3715  -0,0204  -0,0233   0,0331  -0,1718   0,3243   0,2419  -0,0819   0,0105  -0,0852  -0,0836   0,0218   0,2097   0,0339   0,2452   0,0296  -0,1185   0,1698  -0,0340  -0,0337   0,0481  -0,1808   0,0307   0,0357  -0,0347     1,0000   
Sat_QAlo       0,4677  -0,4782  -0,1404   0,3792  -0,1339   0,1488  -0,0315  -0,0520   0,0942   0,0035  -0,0194   0,1587   0,0868  -0,1503  -0,0133  -0,0744   0,0870  -0,1080   0,2074   0,0889  -0,0991   0,0597  -0,0029  -0,1156  -0,0535  -0,1613   0,0157   0,1065   0,3351  -0,1414  -0,0739     1,0000   
Sat_Qser       0,5243  -0,4462  -0,1794   0,2917  -0,0126   0,1199  -0,0486  -0,0314   0,0929  -0,0518  -0,1059   0,1361  -0,1263  -0,1273  -0,0803   0,0676   0,2011   0,0645  -0,0882   0,2796   0,0141  -0,0901  -0,0414  -0,0211  -0,1430   0,0100   0,0492  -0,0117  -0,2002   0,3178  -0,0366     1,0000   
Sat_acce       0,4642  -0,0808  -0,3348  -0,1231   0,3574  -0,2547  -0,0563  -0,1207  -0,0313  -0,0587  -0,1001  -0,0402   0,0290  -0,0213  -0,4912   0,0674   0,1829   0,1141  -0,1419   0,0323  -0,0050   0,0797   0,0023   0,0119   0,2380   0,1016  -0,0076   0,1492   0,0275  -0,1082  -0,0360     1,0000   
Sat_Q-Pr       0,5810  -0,2480  -0,1988   0,1413  -0,0257  -0,2784  -0,1585   0,1047   0,2177  -0,0166  -0,1342  -0,1660  -0,1258   0,0631  -0,0595   0,0941  -0,1734   0,1004  -0,0187  -0,1306  -0,1730  -0,0873   0,0603   0,1698  -0,3338  -0,0155  -0,0714  -0,0055  -0,0484  -0,1579   0,1735     1,0000   
Sat_amab       0,2532  -0,1423  -0,2050   0,0757   0,0769  -0,0003  -0,0109   0,4572  -0,1508   0,5255   0,4939   0,1256   0,2034   0,1196  -0,0531   0,0324   0,0339   0,1631   0,0144   0,0084  -0,0247  -0,0077   0,0238   0,0367  -0,0064  -0,0307  -0,0318   0,0085  -0,0400   0,0106  -0,0175     1,0000   
Sat_QGas       0,5564  -0,1706  -0,2499   0,1239  -0,1403   0,1061  -0,1039   0,0412   0,0767  -0,0180  -0,0328  -0,0548   0,3497  -0,1154   0,1854   0,1470  -0,0466  -0,2738  -0,1810  -0,2970   0,2166   0,1339   0,0472   0,0408   0,0132   0,2221   0,0273   0,1297  -0,0332   0,0541  -0,0136     1,0000   
Sat_comp       0,5085   0,1682  -0,3278  -0,2925   0,1445   0,0035  -0,1373  -0,0452   0,0671  -0,1117   0,0770  -0,1811   0,3129  -0,1578   0,1228  -0,0448  -0,1675  -0,0046   0,0234   0,0910  -0,1483  -0,1583  -0,2318  -0,3280   0,0228  -0,1168  -0,1168  -0,0079  -0,0875   0,0144   0,0413     1,0000   
Sat_infr       0,5760   0,1177  -0,3090  -0,2659   0,1312  -0,0429   0,1629  -0,0491  -0,0700  -0,1809   0,1734  -0,0299  -0,0558   0,1818  -0,1522  -0,0013   0,0924  -0,2022   0,0772  -0,2429  -0,0117   0,0501   0,1627  -0,0861  -0,1716  -0,1666   0,2220  -0,1870   0,0375   0,1103  -0,0790     1,0000   
Sat_CHac       0,5607   0,0190  -0,0867  -0,2839   0,2072   0,1082  -0,0109   0,1636   0,0659  -0,0867  -0,1117  -0,0409  -0,0053   0,3243   0,3452   0,1149   0,1725  -0,0669   0,1322   0,2137  -0,1081  -0,2341   0,0435   0,1640   0,0614   0,1717   0,0813   0,0714   0,0922  -0,0374  -0,0670     1,0000   
Sat_segu       0,4997  -0,2799  -0,2038  -0,1133   0,1871   0,0029   0,3754   0,0364  -0,0470   0,0877  -0,1794   0,1254  -0,2788   0,1126   0,1036  -0,0196  -0,1490   0,0226   0,2061  -0,0639   0,2998   0,0573   0,0566  -0,1385   0,0327  -0,0224  -0,2933   0,0777  -0,0324   0,0278   0,0265     1,0000   
Sat_PHis       0,2025   0,1724   0,0191  -0,4264  -0,3642   0,2290  -0,1393   0,2690   0,5164   0,0402   0,0201   0,0807  -0,1921   0,0805  -0,2191  -0,1000   0,0548   0,0317  -0,0460  -0,0684   0,0844   0,0602  -0,2315  -0,0324  -0,0297   0,0703  -0,0429   0,0013   0,0813   0,0217  -0,0511     1,0000   
Sat_Folk       0,5539   0,3391  -0,0283  -0,1521  -0,0325   0,2542   0,0470   0,0594  -0,0274   0,1104  -0,0532   0,0237  -0,1522  -0,2773   0,0209   0,3663  -0,0885  -0,0952   0,0780   0,1467  -0,0108   0,2248  -0,0385   0,1577   0,0712  -0,2135   0,1107   0,0014  -0,1585  -0,1491  -0,0087     1,0000   
Sat_higi       0,2766  -0,0785   0,0537   0,0271  -0,2770   0,3646  -0,0662   0,2869  -0,5029  -0,1089  -0,3888  -0,1775   0,1732   0,1472  -0,2640  -0,0768  -0,0828   0,0894   0,1254  -0,0546   0,0016  -0,0728  -0,0381   0,0026   0,0143  -0,0134   0,0265  -0,0148  -0,0299   0,0109   0,0033     1,0000   
Sat_actc       0,6079   0,1974  -0,0264  -0,2064  -0,0033   0,2552  -0,1459  -0,0745  -0,0468   0,0435   0,0432  -0,0196  -0,0451  -0,3399   0,0008  -0,2314   0,0084   0,0388  -0,1096  -0,0152  -0,0859  -0,0935   0,3477   0,1995   0,0699  -0,0114  -0,2325  -0,1032   0,1039   0,0873   0,0022     1,0000   
Sat_depo       0,5305   0,2875   0,1921   0,0909   0,2171   0,2311  -0,1307  -0,0826   0,0935   0,0259  -0,0943   0,0837   0,1083   0,2191   0,1268  -0,3625   0,1389   0,1341  -0,0927   0,0513  -0,0013   0,2864   0,1244  -0,1185  -0,1227  -0,0148   0,0607   0,0676  -0,1737  -0,1369   0,0367     1,0000   
Sat_ambi       0,6134   0,0657   0,0520  -0,0424   0,1938   0,1054   0,1560  -0,0363  -0,3157   0,0764   0,0656   0,1194  -0,2172  -0,1246   0,0403  -0,1062  -0,2365   0,0306  -0,3307   0,0480   0,0689  -0,0886  -0,2149  -0,0250  -0,1508   0,1429   0,1854   0,0166   0,1743  -0,0470   0,0514     1,0000   
Sat_niño       0,4992   0,4693   0,1933   0,1716   0,0218  -0,0900   0,0481  -0,1004  -0,0787   0,0251   0,0443   0,0693   0,0211   0,1511  -0,1277   0,0649  -0,1849  -0,1709   0,1498   0,0725  -0,3263   0,2597  -0,0922   0,0390  -0,0573   0,1978  -0,1677   0,0411   0,0504   0,1857  -0,0332     1,0000   
Sat_ViNo       0,4183   0,5163   0,1481   0,1819  -0,2094  -0,0475  -0,0612  -0,0280  -0,0390  -0,0432   0,0410   0,1197   0,0925   0,1818  -0,1206   0,2811   0,1123  -0,1249  -0,1608   0,2105   0,2357  -0,1507   0,1311  -0,1800  -0,0512  -0,0014  -0,1498  -0,1429   0,0686  -0,1071   0,1018     1,0000   
Sat_idio       0,4272   0,2283   0,0204   0,0717  -0,2157  -0,3763   0,1412   0,2194  -0,0496   0,2406  -0,3567   0,2302  -0,0950  -0,0953   0,1443  -0,0821   0,1708  -0,0966  -0,1469  -0,1844  -0,2479  -0,0866  -0,0108  -0,1412   0,1491  -0,0351   0,0343  -0,0571  -0,0585  -0,0150  -0,0523     1,0000   
Sat_prec       0,5167   0,0660  -0,2126   0,3610  -0,1256  -0,1921  -0,0992   0,1607   0,1004  -0,1049   0,0533  -0,3418  -0,1629   0,0835   0,1511  -0,0809  -0,1868   0,1880  -0,0315   0,1401   0,1001   0,1880   0,0328  -0,0381   0,2487   0,0115   0,1009  -0,1939   0,0887   0,0519  -0,0461     1,0000   
Sat_info       0,2388   0,2148  -0,1200  -0,0893  -0,2750  -0,0578   0,6391  -0,2172   0,1784   0,0508  -0,1022  -0,0022   0,3801  -0,0325   0,0010   0,0123  -0,0022   0,3403   0,0046   0,0640   0,0199   0,0021  -0,0009   0,1272  -0,0774   0,0197   0,0476  -0,0369   0,0445   0,0116  -0,0259     1,0000   
Sat_dest       0,3674  -0,0915  -0,1043  -0,1633  -0,3914  -0,1232  -0,1435  -0,1124  -0,3272  -0,4086   0,2607   0,2425  -0,1050   0,0460   0,2062   0,0791   0,1745   0,2608  -0,0034  -0,1022  -0,0540   0,1171  -0,0879   0,0414   0,0259  -0,0259  -0,0748   0,0917  -0,0131  -0,0101   0,0643     1,0000   
Sat_bebi       0,4669   0,4130   0,0536   0,4060   0,1623   0,0955   0,0318  -0,1420   0,0714   0,0084   0,0497  -0,0955  -0,0154   0,1703   0,0087  -0,0806   0,1218  -0,0395  -0,0430  -0,2043   0,1038  -0,1739  -0,2696   0,2427   0,1091  -0,2678  -0,0702   0,0877   0,0143   0,0701   0,0247     1,0000   
Sat_amig       0,4235   0,5237   0,0813   0,1877  -0,0807  -0,0358  -0,0897  -0,0926   0,0364   0,0551   0,1517  -0,0374  -0,1408  -0,2351  -0,0728  -0,0258   0,0196   0,1383   0,3995  -0,1309   0,0997  -0,2212   0,0886  -0,1223  -0,0037   0,2067   0,1585   0,1313  -0,0810  -0,0269  -0,0039     1,0000   
Sat_otro       0,0346   0,0916   0,2431   0,1815   0,2556  -0,0342   0,3220   0,5481   0,1149  -0,5457   0,1274   0,1288   0,0950  -0,2280  -0,0625  -0,0819   0,0223  -0,0432   0,0086   0,0063  -0,0016   0,0016   0,0030   0,0467   0,0042   0,0296  -0,0450  -0,0124  -0,0393  -0,0462   0,0297     1,0000   
 
COEFICIENTES DE 
PUNTUACIÓN DE 
LOS FACTORES: 
 
Sat_natu       0,0685  -0,0962   0,3590  -0,0006   0,1124   0,0198  -0,0294  -0,0319   0,0071  -0,0236   0,0338  -0,2130  -0,0129  -0,0283   0,0630   0,3531  -0,0065   0,3187  -0,1715  -0,2527  -0,0344  -0,0527   0,0054  -0,2097  -0,1822  -0,0691  -0,2526  -0,0538  -0,0010  -0,1168  -1,0979   
Sat_pais       0,0707  -0,1516   0,2569  -0,0682   0,1054   0,0831   0,0993  -0,0280   0,0274   0,1565   0,0167  -0,2708   0,0230  -0,1203   0,0351   0,1644   0,4399   0,0463   0,1662  -0,1639  -0,0846   0,2068  -0,1839  -0,1593   0,1659   0,1740   0,0597  -0,3983   0,2181   0,1626   0,9732   
Sat_Clim       0,0655  -0,0831   0,1042  -0,1081  -0,2452  -0,2801   0,1399  -0,0210  -0,1620   0,0674   0,1932  -0,4220  -0,0452  -0,0788  -0,0405  -0,4051   0,2294  -0,4403   0,0284   0,3473   0,1980   0,0231  -0,1305   0,1862  -0,1950   0,0187  -0,1486   0,1877  -0,2962  -0,2547  -0,2413   
Sat_cnat       0,0746  -0,0964   0,2878  -0,1356  -0,1194  -0,1239   0,0144   0,0179   0,1464  -0,0290   0,0718   0,0780   0,0717   0,1575  -0,1086   0,0131  -0,3969  -0,0283  -0,1394   0,1009  -0,0405  -0,1417   0,3895  -0,0887   0,3154  -0,4125   0,3656   0,6751   0,0292   0,3985   0,3659   
Sat_tran       0,0636  -0,2006   0,0241   0,0799  -0,0892   0,1874   0,0993  -0,2704   0,1129  -0,0572   0,2054   0,2633   0,0025   0,1899  -0,1352  -0,1233  -0,2591  -0,1659   0,0374  -0,0884  -0,1886  -0,2438  -0,0840   0,0980   0,4491   0,2804   0,0171  -0,5594  -0,5060  -0,4880  -0,0886   
Sat_play       0,0623  -0,0336   0,1449  -0,1318   0,1438  -0,3431  -0,3439  -0,0205  -0,0238   0,0348  -0,1940   0,3793   0,2926  -0,1022   0,0141  -0,1236  -0,1239   0,0327   0,3316   0,0559   0,4254   0,0536  -0,2288   0,3429  -0,0716  -0,0760   0,1159  -0,4641   0,0847   0,1038  -0,1107   
Sat_QAlo       0,0694  -0,1838  -0,0823   0,2771  -0,1116   0,1326  -0,0292  -0,0523   0,0962   0,0037  -0,0219   0,1856   0,1050  -0,1874  -0,0180  -0,1079   0,1289  -0,1623   0,3279   0,1467  -0,1719   0,1081  -0,0057  -0,2335  -0,1126  -0,3635   0,0378   0,2734   0,9253  -0,4108  -0,2357   
Sat_Qser       0,0778  -0,1715  -0,1051   0,2132  -0,0105   0,1069  -0,0450  -0,0316   0,0948  -0,0545  -0,1196   0,1592  -0,1528  -0,1588  -0,1087   0,0980   0,2981   0,0969  -0,1395   0,4615   0,0244  -0,1630  -0,0800  -0,0427  -0,3008   0,0225   0,1187  -0,0300  -0,5528   0,9233  -0,1169   
Sat_acce       0,0689  -0,0311  -0,1963  -0,0900   0,2980  -0,2270  -0,0521  -0,1216  -0,0319  -0,0617  -0,1130  -0,0470   0,0350  -0,0266  -0,6644   0,0977   0,2711   0,1715  -0,2244   0,0533  -0,0087   0,1442   0,0044   0,0240   0,5006   0,2289  -0,0183   0,3829   0,0759  -0,3143  -0,1150   
Sat_Q-Pr       0,0862  -0,0953  -0,1166   0,1033  -0,0214  -0,2481  -0,1467   0,1054   0,2223  -0,0174  -0,1515  -0,1941  -0,1522   0,0787  -0,0805   0,1364  -0,2570   0,1509  -0,0295  -0,2155  -0,3002  -0,1580   0,1164   0,3428  -0,7022  -0,0350  -0,1723  -0,0142  -0,1338  -0,4586   0,5535   
Sat_amab       0,0376  -0,0547  -0,1202   0,0553   0,0641  -0,0002  -0,0100   0,4603  -0,1540   0,5527   0,5576   0,1468   0,2460   0,1492  -0,0719   0,0469   0,0503   0,2450   0,0228   0,0139  -0,0429  -0,0140   0,0460   0,0741  -0,0135  -0,0692  -0,0768   0,0217  -0,1106   0,0307  -0,0557   
Sat_QGas       0,0826  -0,0656  -0,1465   0,0905  -0,1170   0,0946  -0,0962   0,0414   0,0783  -0,0189  -0,0370  -0,0641   0,4230  -0,1440   0,2507   0,2132  -0,0690  -0,4114  -0,2862  -0,4903   0,3758   0,2423   0,0911   0,0823   0,0278   0,5005   0,0657   0,3329  -0,0916   0,1572  -0,0435   
Sat_comp       0,0755   0,0646  -0,1922  -0,2138   0,1205   0,0031  -0,1271  -0,0455   0,0685  -0,1175   0,0870  -0,2118   0,3785  -0,1968   0,1661  -0,0649  -0,2483  -0,0069   0,0370   0,1502  -0,2574  -0,2866  -0,4475  -0,6623   0,0480  -0,2631  -0,2817  -0,0204  -0,2416   0,0418   0,1317   
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Sat_infr       0,0855   0,0453  -0,1812  -0,1943   0,1094  -0,0382   0,1507  -0,0494  -0,0715  -0,1903   0,1958  -0,0349  -0,0675   0,2267  -0,2059  -0,0018   0,1369  -0,3037   0,1221  -0,4009  -0,0203   0,0907   0,3142  -0,1740  -0,3610  -0,3754   0,5354  -0,4799   0,1036   0,3205  -0,2521   
Sat_CHac       0,0832   0,0073  -0,0508  -0,2075   0,1728   0,0964  -0,0101   0,1647   0,0673  -0,0912  -0,1262  -0,0478  -0,0065   0,4045   0,4669   0,1667   0,2557  -0,1005   0,2091   0,3527  -0,1875  -0,4238   0,0839   0,3312   0,1292   0,3870   0,1961   0,1831   0,2546  -0,1085  -0,2139   
Sat_segu       0,0742  -0,1076  -0,1195  -0,0828   0,1560   0,0026   0,3475   0,0366  -0,0480   0,0922  -0,2025   0,1466  -0,3372   0,1404   0,1401  -0,0285  -0,2208   0,0340   0,3259  -0,1055   0,5202   0,1037   0,1092  -0,2797   0,0688  -0,0505  -0,7074   0,1994  -0,0894   0,0806   0,0846   
Sat_PHis       0,0301   0,0663   0,0112  -0,3117  -0,3037   0,2041  -0,1289   0,2708   0,5272   0,0422   0,0227   0,0944  -0,2324   0,1004  -0,2964  -0,1451   0,0812   0,0477  -0,0727  -0,1129   0,1465   0,1089  -0,4470  -0,0655  -0,0626   0,1584  -0,1036   0,0034   0,2245   0,0629  -0,1631   
Sat_Folk       0,0822   0,1303  -0,0166  -0,1112  -0,0271   0,2266   0,0435   0,0598  -0,0280   0,1162  -0,0600   0,0278  -0,1841  -0,3459   0,0282   0,5312  -0,1312  -0,1431   0,1233   0,2421  -0,0187   0,4070  -0,0744   0,3185   0,1498  -0,4811   0,2669   0,0036  -0,4378  -0,4332  -0,0277   
Sat_higi       0,0411  -0,0302   0,0315   0,0198  -0,2310   0,3249  -0,0612   0,2888  -0,5135  -0,1145  -0,4390  -0,2076   0,2095   0,1836  -0,3571  -0,1113  -0,1227   0,1343   0,1984  -0,0900   0,0028  -0,1317  -0,0736   0,0052   0,0300  -0,0302   0,0639  -0,0380  -0,0826   0,0316   0,0107   
Sat_actc       0,0902   0,0759  -0,0155  -0,1508  -0,0027   0,2275  -0,1350  -0,0750  -0,0478   0,0458   0,0487  -0,0229  -0,0545  -0,4239   0,0011  -0,3356   0,0125   0,0583  -0,1733  -0,0251  -0,1490  -0,1692   0,6713   0,4029   0,1469  -0,0257  -0,5607  -0,2649   0,2868   0,2536   0,0069   
Sat_depo       0,0787   0,1105   0,1126   0,0664   0,1810   0,2059  -0,1210  -0,0832   0,0955   0,0272  -0,1064   0,0979   0,1310   0,2732   0,1716  -0,5257   0,2059   0,2014  -0,1465   0,0847  -0,0023   0,5184   0,2401  -0,2393  -0,2580  -0,0333   0,1464   0,1735  -0,4796  -0,3976   0,1170   
Sat_ambi       0,0910   0,0252   0,0305  -0,0310   0,1616   0,0939   0,1444  -0,0365  -0,3223   0,0804   0,0741   0,1396  -0,2627  -0,1554   0,0546  -0,1540  -0,3505   0,0459  -0,5229   0,0793   0,1195  -0,1604  -0,4149  -0,0505  -0,3172   0,3219   0,4472   0,0425   0,4814  -0,1366   0,1639   
Sat_niño       0,0741   0,1804   0,1133   0,1254   0,0182  -0,0802   0,0445  -0,1011  -0,0803   0,0264   0,0500   0,0810   0,0255   0,1884  -0,1727   0,0942  -0,2741  -0,2568   0,2368   0,1196  -0,5662   0,4700  -0,1781   0,0787  -0,1206   0,4458  -0,4044   0,1056   0,1393   0,5396  -0,1061   
Sat_ViNo       0,0621   0,1985   0,0868   0,1330  -0,1746  -0,0424  -0,0567  -0,0282  -0,0398  -0,0454   0,0463   0,1399   0,1119   0,2267  -0,1631   0,4076   0,1665  -0,1877  -0,2543   0,3474   0,4090  -0,2728   0,2531  -0,3635  -0,1077  -0,0033  -0,3613  -0,3668   0,1894  -0,3113   0,3247   
Sat_idio       0,0634   0,0877   0,0119   0,0524  -0,1799  -0,3353   0,1307   0,2209  -0,0507   0,2531  -0,4027   0,2692  -0,1149  -0,1188   0,1952  -0,1191   0,2531  -0,1452  -0,2323  -0,3044  -0,4301  -0,1568  -0,0209  -0,2852   0,3137  -0,0790   0,0826  -0,1465  -0,1616  -0,0436  -0,1667   
Sat_prec       0,0767   0,0254  -0,1247   0,2639  -0,1048  -0,1711  -0,0918   0,1618   0,1025  -0,1104   0,0602  -0,3997  -0,1970   0,1041   0,2044  -0,1174  -0,2769   0,2825  -0,0497   0,2313   0,1737   0,3402   0,0633  -0,0769   0,5231   0,0258   0,2433  -0,4978   0,2451   0,1508  -0,1470   
Sat_info       0,0354   0,0826  -0,0704  -0,0653  -0,2293  -0,0516   0,5915  -0,2187   0,1822   0,0535  -0,1154  -0,0026   0,4598  -0,0406   0,0013   0,0179  -0,0033   0,5113   0,0072   0,1055   0,0346   0,0039  -0,0018   0,2570  -0,1629   0,0445   0,1149  -0,0946   0,1228   0,0337  -0,0825   
Sat_dest       0,0545  -0,0352  -0,0611  -0,1194  -0,3264  -0,1098  -0,1329  -0,1132  -0,3341  -0,4298   0,2944   0,2836  -0,1270   0,0573   0,2790   0,1148   0,2587   0,3918  -0,0053  -0,1686  -0,0937   0,2120  -0,1697   0,0835   0,0545  -0,0584  -0,1804   0,2354  -0,0362  -0,0293   0,2052   
Sat_bebi       0,0693   0,1587   0,0314   0,2968   0,1354   0,0851   0,0295  -0,1429   0,0730   0,0089   0,0562  -0,1117  -0,0186   0,2124   0,0118  -0,1169   0,1806  -0,0594  -0,0681  -0,3372   0,1800  -0,3148  -0,5204   0,4902   0,2294  -0,6034  -0,1693   0,2252   0,0395   0,2035   0,0788   
Sat_amig       0,0629   0,2013   0,0476   0,1372  -0,0673  -0,0319  -0,0830  -0,0933   0,0371   0,0580   0,1712  -0,0437  -0,1703  -0,2932  -0,0985  -0,0374   0,0290   0,2078   0,6316  -0,2161   0,1729  -0,4003   0,1710  -0,2471  -0,0077   0,4658   0,3823   0,3369  -0,2237  -0,0780  -0,0124   
Sat_otro       0,0051   0,0352   0,1425   0,1326   0,2132  -0,0305   0,2981   0,5518   0,1173  -0,5740   0,1438   0,1506   0,1150  -0,2844  -0,0845  -0,1187   0,0330  -0,0649   0,0136   0,0104  -0,0028   0,0028   0,0057   0,0942   0,0088   0,0667  -0,1086  -0,0318  -0,1085  -0,1342   0,0949   
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Cargas de los factores retenidos: 
 
              FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5 FACTOR 6 FACTOR 7  COMUNALIDAD 
              -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------  ----------- 
Sat_natu       0,4613  -0,2502   0,6125  -0,0008   0,1348   0,0222  -0,0317      0,6702   
Sat_pais       0,4764  -0,3943   0,4383  -0,0934   0,1264   0,0932   0,1072      0,6194   
Sat_Clim       0,4413  -0,2161   0,1778  -0,1479  -0,2941  -0,3143   0,1511      0,5031   
Sat_cnat       0,5024  -0,2508   0,4910  -0,1855  -0,1432  -0,1391   0,0155      0,6308   
Sat_tran       0,4287  -0,5218   0,0410   0,1093  -0,1070   0,2103   0,1072      0,5369   
Sat_play       0,4198  -0,0875   0,2471  -0,1803   0,1725  -0,3851  -0,3715      0,5935   
Sat_QAlo       0,4677  -0,4782  -0,1404   0,3792  -0,1339   0,1488  -0,0315      0,6519   
Sat_Qser       0,5243  -0,4462  -0,1794   0,2917  -0,0126   0,1199  -0,0486      0,6082   
Sat_acce       0,4642  -0,0808  -0,3348  -0,1231   0,3574  -0,2547  -0,0563      0,5451   
Sat_Q-Pr       0,5810  -0,2480  -0,1988   0,1413  -0,0257  -0,2784  -0,1585      0,5619   
Sat_amab       0,2532  -0,1423  -0,2050   0,0757   0,0769  -0,0003  -0,0109      0,1382   
Sat_QGas       0,5564  -0,1706  -0,2499   0,1239  -0,1403   0,1061  -0,1039      0,4583   
Sat_comp       0,5085   0,1682  -0,3278  -0,2925   0,1445   0,0035  -0,1373      0,5197   
Sat_infr       0,5760   0,1177  -0,3090  -0,2659   0,1312  -0,0429   0,1629      0,5574   
Sat_CHac       0,5607   0,0190  -0,0867  -0,2839   0,2072   0,1082  -0,0109      0,4576   
Sat_segu       0,4997  -0,2799  -0,2038  -0,1133   0,1871   0,0029   0,3754      0,5584   
Sat_PHis       0,2025   0,1724   0,0191  -0,4264  -0,3642   0,2290  -0,1393      0,4575   
Sat_Folk       0,5539   0,3391  -0,0283  -0,1521  -0,0325   0,2542   0,0470      0,5136   
Sat_higi       0,2766  -0,0785   0,0537   0,0271  -0,2770   0,3646  -0,0662      0,3003   
Sat_actc       0,6079   0,1974  -0,0264  -0,2064  -0,0033   0,2552  -0,1459      0,5383   
Sat_depo       0,5305   0,2875   0,1921   0,0909   0,2171   0,2311  -0,1307      0,5269   
Sat_ambi       0,6134   0,0657   0,0520  -0,0424   0,1938   0,1054   0,1560      0,4580   
Sat_niño       0,4992   0,4693   0,1933   0,1716   0,0218  -0,0900   0,0481      0,5471   
Sat_ViNo       0,4183   0,5163   0,1481   0,1819  -0,2094  -0,0475  -0,0612      0,5464   
Sat_idio       0,4272   0,2283   0,0204   0,0717  -0,2157  -0,3763   0,1412      0,4482   
Sat_prec       0,5167   0,0660  -0,2126   0,3610  -0,1256  -0,1921  -0,0992      0,5094   
Sat_info       0,2388   0,2148  -0,1200  -0,0893  -0,2750  -0,0578   0,6391      0,6129   
Sat_dest       0,3674  -0,0915  -0,1043  -0,1633  -0,3914  -0,1232  -0,1435      0,3699   
Sat_bebi       0,4669   0,4130   0,0536   0,4060   0,1623   0,0955   0,0318      0,5927   
Sat_amig       0,4235   0,5237   0,0813   0,1877  -0,0807  -0,0358  -0,0897      0,5113   
Sat_otro       0,0346   0,0916   0,2431   0,1815   0,2556  -0,0342   0,3220      0,2719   
 
VARIANZA:      6,7376   2,6015   1,7059   1,3682   1,1993   1,1222   1,0804   
% DE VARIANZA:  21,73%    8,39%    5,50%    4,41%    3,87%    3,62%    3,49%  
% VAR.ACUMUL.:  21,73%   30,13%   35,63%   40,04%   43,91%   47,53%   51,02%  
 
ROTACIÓN VARIMAX: 
 
Cargas de los factores retenidos (después de la rotación): 
 
              FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5 FACTOR 6 FACTOR 7  COMUNALIDAD 
              -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------  ----------- 
Sat_natu       0,1321   0,1808   0,7769*  0,0221   0,0263  -0,0277  -0,1208      0,6702   
Sat_pais       0,2359   0,0025   0,7365*  0,1417  -0,0156   0,0074   0,0304      0,6194   
Sat_Clim       0,1569   0,0090   0,3923   0,0849   0,5140*  0,1157   0,1992      0,5031   
Sat_cnat       0,0994   0,0853   0,6962*  0,0570   0,3161   0,1594   0,0177      0,6308   
Sat_tran       0,5880* -0,1052   0,3852   0,0577  -0,0207   0,1074   0,1281      0,5369   
Sat_play      -0,0208   0,1259   0,3915   0,2911   0,3908  -0,0192  -0,4314*     0,5935   
Sat_QAlo       0,7884*  0,0265   0,1635   0,0118   0,0430   0,0291   0,0098      0,6519   
Sat_Qser       0,7395*  0,0323   0,1729   0,1682   0,0360   0,0025  -0,0290      0,6082   
Sat_acce       0,2039   0,0376   0,0017   0,6468*  0,2003  -0,1722  -0,1182      0,5451   
Sat_Q-Pr       0,5075*  0,1208   0,1026   0,3052   0,4075  -0,0362  -0,1369      0,5619   
Sat_amab       0,2959*  0,0116  -0,0151   0,2176   0,0354  -0,0389  -0,0105      0,1382   
Sat_QGas       0,5545*  0,1666   0,0350   0,2503   0,1228   0,2099   0,0047      0,4583   
Sat_comp       0,0829   0,1934  -0,0619   0,6398*  0,0981   0,2209  -0,0610      0,5197   
Sat_infr       0,1253   0,1804   0,0258   0,6583*  0,1378   0,1034   0,2133      0,5574   
Sat_CHac       0,1177   0,1629   0,2325   0,5777* -0,0178   0,1701   0,0127      0,4576   
Sat_segu       0,3459  -0,0729   0,2339   0,5045*  0,0396  -0,1087   0,3330      0,5584   
Sat_PHis      -0,1270   0,0774   0,0607   0,1151   0,0602   0,6406*  0,0664      0,4575   
Sat_Folk       0,0515   0,4640*  0,1108   0,3736  -0,0676   0,3309   0,1725      0,5136   
Sat_higi       0,2902   0,1316   0,1477  -0,0621  -0,1125   0,3941*  0,0717      0,3003   
Sat_actc       0,1325   0,3804   0,1786   0,4265* -0,0435   0,3998  -0,0217      0,5383   
Sat_depo       0,0934   0,5741*  0,2573   0,2620  -0,1810   0,0848  -0,1174      0,5269   
Sat_ambi       0,1915   0,3403   0,3155   0,4266* -0,0370   0,0132   0,1500      0,4580   
Sat_niño      -0,0259   0,6914*  0,1431   0,1406   0,1436  -0,0288   0,0818      0,5471   
Sat_ViNo      -0,0183   0,6914*  0,0140  -0,0102   0,1980   0,1586   0,0582      0,5464   
Sat_idio       0,0510   0,3789   0,0564   0,1106   0,4946* -0,0217   0,2039      0,4482   
Sat_prec       0,4559*  0,4062  -0,0986   0,1343   0,3259  -0,0423  -0,0285      0,5094   
Sat_info      -0,0231   0,1614  -0,0258   0,1244   0,1893   0,0485   0,7294*     0,6129   
Sat_dest       0,2119   0,0304   0,0557   0,1148   0,4042*  0,3798   0,0143      0,3699   
Sat_bebi       0,1818   0,7151*  0,0186   0,1273  -0,0979  -0,1446   0,0366      0,5927   
Sat_amig      -0,0098   0,6901* -0,0270   0,0846   0,1350   0,0941   0,0016      0,5113   
Sat_otro      -0,0841   0,1839   0,2061  -0,0277  -0,1294  -0,3667*  0,1912      0,2719   
 
VARIANZA:      2,9353   3,3560   2,5846   2,8921   1,4856   1,4106   1,1506   
% DE VARIANZA:   9,47%   10,83%    8,34%    9,33%    4,79%    4,55%    3,71%  
% VAR.ACUMUL.:   9,47%   20,29%   28,63%   37,96%   42,75%   47,30%   51,02%  
 
COEFICIENTES DE 
PUNTUACIÓN DE 
LOS FACTORES: 
 
Sat_natu      -0,0478   0,0432   0,3600  -0,0740  -0,0567  -0,0633  -0,1014   
Sat_pais      -0,0114  -0,0513   0,3318   0,0008  -0,1037  -0,0389   0,0373   
Sat_Clim      -0,0454  -0,0777   0,1340  -0,0691   0,3641   0,0310   0,1660   
Sat_cnat      -0,0903  -0,0368   0,3018  -0,0819   0,1828   0,0713   0,0105   
Sat_tran       0,2225  -0,0708   0,1125  -0,0822  -0,1096   0,0646   0,1186   
Sat_play      -0,1449  -0,0137   0,1408   0,1112   0,2747  -0,0710  -0,4076   
Sat_QAlo       0,3579   0,0102  -0,0360  -0,1423  -0,0574   0,0068   0,0007   
Sat_Qser       0,3083  -0,0089  -0,0325  -0,0421  -0,0718  -0,0290  -0,0394   
Sat_acce      -0,0222  -0,0783  -0,0759   0,3309   0,0956  -0,2139  -0,1364   
Sat_Q-Pr       0,1490  -0,0121  -0,0742   0,0369   0,2507  -0,0914  -0,1546   
Sat_amab       0,1091  -0,0227  -0,0636   0,0751  -0,0171  -0,0568  -0,0221   
Sat_QGas       0,2163   0,0137  -0,0996  -0,0097  -0,0006   0,1209  -0,0328   
Sat_comp      -0,0615  -0,0361  -0,1037   0,2929  -0,0058   0,0992  -0,1082   
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Sat_infr      -0,0624  -0,0579  -0,0573   0,2900   0,0156  -0,0140   0,1450   
Sat_CHac      -0,0661  -0,0443   0,0568   0,2537  -0,1180   0,0582  -0,0253   
Sat_segu       0,0463  -0,1270   0,0542   0,2209  -0,0624  -0,1616   0,2885   
Sat_PHis      -0,0987  -0,0416   0,0117  -0,0032   0,0052   0,4908   0,0241   
Sat_Folk      -0,0402   0,0963   0,0038   0,0897  -0,1578   0,1896   0,1026   
Sat_higi       0,1418   0,0387   0,0252  -0,1438  -0,1588   0,3104   0,0465   
Sat_actc      -0,0211   0,0578   0,0181   0,1151  -0,1489   0,2491  -0,0728   
Sat_depo      -0,0051   0,1920   0,0833   0,0428  -0,2429   0,0087  -0,1434   
Sat_ambi      -0,0125   0,0517   0,0993   0,1355  -0,1395  -0,0727   0,1038   
Sat_niño      -0,0583   0,2354   0,0300  -0,0465   0,0518  -0,0993   0,0301   
Sat_ViNo      -0,0177   0,2505  -0,0398  -0,1493   0,1101   0,0698   0,0026   
Sat_idio      -0,0443   0,0895  -0,0316  -0,0614   0,3628  -0,0918   0,1472   
Sat_prec       0,1922   0,1367  -0,1631  -0,0817   0,1971  -0,0897  -0,0678   
Sat_info      -0,0510  -0,0112  -0,0209  -0,0042   0,1184  -0,0249   0,6361   
Sat_dest       0,0362  -0,0571  -0,0532  -0,0547   0,2775   0,2656  -0,0210   
Sat_bebi       0,0887   0,2825  -0,0421  -0,0483  -0,1532  -0,1738  -0,0057   
Sat_amig      -0,0161   0,2487  -0,0612  -0,0796   0,0559   0,0158  -0,0493   
Sat_otro      -0,0501   0,0889   0,1376  -0,0008  -0,1086  -0,3127   0,1883   
 
 
 

                                                         
 
 

 
 
 
TAULA 27 - Segmentació del turistes segons el seu grau de satisfacció. 
 
 

 
ANALISIS A.I.D (Automatic Interaction Detection) 

 
 
 
VARIABLE A EXPLICAR:     Gr_satis - Valore el grado de satisfacción global de su viaje a 
Baleares                                                                                                                                                                                                  
 
VARIABLE EXPLICATIVA 1 : Tip_esta -  (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 2 : Isla     -  (monótona) 
 
¿Puede decirnos el grado de importancia de los siguientes aspectos a la hora de elegir 
sus vacaciones en establecimientos de turismo rural de las Baleares? 
 
VARIABLE EXPLICATIVA 3 : Imp_Natu - 1. Naturaleza preservada (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 4 : Imp_pais - 2. Paisaje bonito (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 5 : Imp_clim - 3. Clima agradable (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 6 : Imp_cnat - 4. Estar en contacto con la naturaleza. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 7 : Imp_tran - 5. Tranquilidad y calma (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 8 : Imp_play - 6. Buenas playas / Poder disfrutar del mar 
(monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 9 : Imp_calo - 7. Calidad del alojamiento. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 10: Imp_cser -  8. Calidad del servicio (en general). (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 11: Imp_acce - 9. Proximidad y facilidad de acceso al destino. 
(monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 12: Imp_q-pr - 10. Relación calidad-precio. (monótona) 
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VARIABLE EXPLICATIVA 13: Imp_amab - 11. Amabilidad de la gente. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 14: Imp_gast - 12. Calidad y variedad de la gastronomía local. 
(mon.) 
VARIABLE EXPLICATIVA 15: Imp_comp - 13. Buenas posibilidades para realizar compras. 
(mon.) 
VARIABLE EXPLICATIVA 16: Imp_infr - 14. Buenas infraestructuras públicas (aeropuertos, 
carreteras, hospitales,...) (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 17: Imp_vari - 15. Variedad de cosas para ver y hacer. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 18: Imp_segu - 16. Seguridad del destino (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 19: Imp_pcul - 17. Patrimonio histórico y cultural. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 20: Imp_folk - 18.Folklore (costumbres y tradiciones).(mon.) 
VARIABLE EXPLICATIVA 21: Imp_higi - 19. Higiene / Limpieza del entorno. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 22: Imp_actc - 20. Posibilidad de realizar o disfrutar de 
actividades culturales. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 23: Imp_actd - 21. Posibilidad de realizar actividades deportivas. 
(mon.) 
VARIABLE EXPLICATIVA 24: Imp_ambi - 22. Ambiente (Tipo de gente que hay en la isla). 
(mon.) 
VARIABLE EXPLICATIVA 25: Imp_fniñ - 23. Disponibilidad de facilidades y actividades para 
los niños. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 26: Imp_vidn - 24. Vida nocturna atractiva. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 27: Imp_idio - 25. Facilidad para comunicarme en mi idioma 
(monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 28: Imp_npre - 26. Nivel de precios (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 29: Imp_info - 27. Información turística disponible. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 30: Imp_Dest - 28. Destino no congestionado (sin exceso de turismo) 
(mon.) 
VARIABLE EXPLICATIVA 31: Imp_bebi - 29. Precios baratos de las bebidas alcohólicas. 
(mon.) 
VARIABLE EXPLICATIVA 32: Imp_amig - 30. Tener amigos y/o familiares que residen en las 
islas. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 33: Imp_otro - 31. Otros  (indicar cuáles) (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 34: Sat_natu - 1. Naturaleza preservada. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 35: Sat_pais - 2. Paisaje bonito (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 36: Sat_Clim - 3. Clima agradable. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 37: Sat_cnat - 4. Estar en contacto con la naturaleza. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 38: Sat_tran - 5. Tranquilidad y calma destino. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 39: Sat_play - 6. Buenas playas / Poder disfrutar del mar. 
(monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 40: Sat_QAlo - 7. Calidad del alojamiento (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 41: Sat_Qser - 8. Calidad del servicio (en general). (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 42: Sat_acce - 9. Proximidad y facilidad de acceso al destino. 
(monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 43: Sat_Q-Pr - 10. Relación calidad - precio. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 44: Sat_amab - 11. Amabilidad de la gente. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 45: Sat_QGas - 12. Calidad y variedad de la gastronomía local. 
(monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 46: Sat_comp - 13. Buenas posibilidades para realizar compras. 
(monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 47: Sat_infr - 14. Buenas infraestructuras públicas (carreteras, 
aeropuertos,...) (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 48: Sat_CHac - 15. Variedad de cosas para ver y hacer. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 49: Sat_segu - 16. Seguridad del destino. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 50: Sat_PHis - 17. Patrimonio histórico y cultural. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 51: Sat_Folk - 18. Folklore (costumbres y tradiciones). (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 52: Sat_higi - 19. Higiene / limpieza del entrono. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 53: Sat_actc - 20. Posibilidad de realizar actividades culturales. 
(mon.) 
VARIABLE EXPLICATIVA 54: Sat_depo - 21. Posibilidad de realizar actividades deportivas. 
(mon.) 
VARIABLE EXPLICATIVA 55: Sat_ambi - 22. Ambiente (tipo de gente que hay en la isla). 
(mon.) 
VARIABLE EXPLICATIVA 56: Sat_niño - 23. Disponibilidad de facilidades y actividades para 
los niños. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 57: Sat_ViNo - 24. Vida nocturna atractiva. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 58: Sat_idio - 25. Facilidad para comunicarme en mi idioma. 
(monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 59: Sat_prec - 26. Nivel de precios. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 60: Sat_info - 27. Información turística disponible. (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 61: Sat_dest - 28. Destino no congestionado (sin exceso de 
turismo). (mon.) 
VARIABLE EXPLICATIVA 62: Sat_bebi - 29. Precios baratos de las bebidas alcohólicas. 
(mon.) 
VARIABLE EXPLICATIVA 63: Sat_amig - 30. Tener amigos y/o familiares que residen en las 
islas. (monótona) 
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VARIABLE EXPLICATIVA 64: Sat_otro - 31. Otros (monótona) 
 
VARIABLE EXPLICATIVA 65: Repetir  - ¿Tiene pensado volver a un ETR de las Baleares en 
los próximos 3 años? (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 66: Comp_via - Este viaje lo ha realizado: (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 67: Tipo_via - Tipo de viaje contratado (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 68: País_res - País de residencia (libre) 
 
 
TAMAÑO MINIMO DE LOS SEGMENTOS: 27   
CONTRIBUCIÓN MINIMA DE LA PARTICION A LA EXPLICACIÓN DE LA VARIANZA:   1,0% 
 
 

 
 
  
                                                                                                                                                                
 
PROPORCIÓN TOTAL DE VARIANZA EXPLICADA: R2 = 0,2224 
 
 
 
                        PERFIL DE LOS SEGMENTOS 
 
GRUPO 1   :  Tamaño: 548;  Media: 4,4672;  Desv. estándar: 0,7599 
             Total muestra 
 
GRUPO 2   :  Tamaño: 378;  Media: 4,6270;  Desv. estándar: 0,4138 
- REPETIR :  Sí 
 
GRUPO 3   :  Tamaño: 170;  Media: 4,1118;  Desv. estándar: 0,7581 
- REPETIR :  No y No lo sabe 
 
GRUPO 4   :  Tamaño: 35;  Media: 4,1429;  Desv. estándar: 0,8082 
- REPETIR :  Sí 
- SAT_QSER:  Ninguna satisfacción, Poca satisfacción y Satisfacción media 
 
GRUPO 5   :  Tamaño: 343;  Media: 4,6764;  Desv. estándar: 0,3472 
- REPETIR :  Sí 
- SAT_QSER:  Bastante satisfacción y Mucha satisfacción 
 
GRUPO 6   :  Tamaño: 37;  Media: 3,7297;  Desv. estándar: 1,1161 
- REPETIR :  No y No lo sabe 
- SAT_AMAB:  Ninguna satisfacción, Poca satisfacción y Satisfacción media 
 
GRUPO 7   :  Tamaño: 132;  Media: 4,2121;  Desv. estándar: 0,6065 
- REPETIR :  No y No lo sabe 
- SAT_AMAB:  Bastante satisfacción y Mucha satisfacción 
 
GRUPO 8   :  Tamaño: 114;  Media: 4,5263;  Desv. estándar: 0,3546 
- REPETIR :  Sí 
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- SAT_QSER:  Bastante satisfacción y Mucha satisfacción  
- SAT_QALO:  Satisfacción media y Bastante satisfacción  
 
GRUPO 9   :  Tamaño: 229;  Media: 4,7511;  Desv. estándar: 0,3267 
- REPETIR :  Sí 
- SAT_QSER:  Bastante satisfacción y Mucha satisfacción  
- SAT_QALO:  Mucha satisfacción  
 
GRUPO 10   :  Tamaño: 93;  Media: 4,3548;  Desv. estándar: 0,3365 
- REPETIR :  No y No lo sabe 
- SAT_AMAB:  Bastante satisfacción y Mucha satisfacción 
- IMP_BEBI:  Ninguna importancia y Poca importancia 
 
GRUPO 11   :  Tamaño: 40;  Media: 3,9000;  Desv. estándar: 1,0900 
- REPETIR :  No y No lo sabe 
- SAT_AMAB:  Bastante satisfacción y Mucha satisfacción  
- IMP_BEBI:  Importancia media, Bastante importancia y Mucha importancia 
 
GRUPO 12   :  Tamaño: 29;  Media: 4,1724;  Desv. estándar: 0,5565 
- REPETIR :  Sí 
- SAT_QSER:  Bastante satisfacción y Mucha satisfacción  
- SAT_QALO:  Satisfacción media y Bastante satisfacción  
- SAT_NATU:  Poca satisfacción  y Satisfacción media 
 
GRUPO 13   :  Tamaño: 85;  Media: 4,6471;  Desv. estándar: 0,2284 
- REPETIR :  Sí 
- SAT_QSER:  Bastante importancia y Mucha importancia 
- SAT_QALO:  Satisfacción media y Bastante satisfacción 
- SAT_NATU:  Bastante satisfacción y Mucha satisfacción  
 
GRUPO 14   :  Tamaño: 37;  Media: 4,4054;  Desv. estándar: 0,9438 
- REPETIR :  Sí 
- SAT_QSER:  Bastante satisfacción y Mucha satisfacción 
- SAT_QALO:  Mucha satisfacción 
- SAT_BEBI:  Ninguna  satisfacción y Poca satisfacción  
 
GRUPO 15   :  Tamaño: 192;  Media: 4,8177;  Desv. estándar: 0,1803 
- REPETIR :  Sí 
- SAT_QSER:  Bastante satisfacción y Mucha satisfacción  
- SAT_QALO:  Mucha satisfacción  
- SAT_BEBI:  Satisfacción media, Bastante satisfacción y Mucha satisfacción  
 
GRUPO 16   :  Tamaño: 66;  Media: 4,2273;  Desv. estándar: 0,2968 
- REPETIR :  No y No lo sabe 
- SAT_AMAB:  Bastante satisfacción  y Mucha satisfacción  
- IMP_BEBI:  Ninguna importancia y Poca importancia 
- SAT_QGAS:  Poca satisfacción, Satisfacción media y Bastante satisfacción 
 
GRUPO 17   :  Tamaño: 27;  Media: 4,6667;  Desv. estándar: 0,2963 
- REPETIR :  No y No lo sabe 
- SAT_AMAB:  Bastante satisfacción y Mucha satisfacción  
- IMP_BEBI:  Ninguna importancia y Poca importancia 
- SAT_QGAS:  Mucha satisfacción 
 
 
 
 
SEGMENTOS FINALES 
 
Segmento   Identificación   Tamaño       Media      Desv.estándar 
--------   --------------   ------   ------------   ------------- 
   1          Grupo 4          35          4,143           0,808 
   2          Grupo 6          37          3,730           1,116 
   3          Grupo 11         40          3,900           1,090 
   4          Grupo 12         29          4,172           0,556 
   5          Grupo 13         85          4,647           0,228 
   6          Grupo 14         37          4,405           0,944 
   7          Grupo 15        192          4,818           0,180 
   8          Grupo 16         66          4,227           0,297 
   9          Grupo 17         27          4,667           0,296 
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TAULA 28 - Creuament dels segments dels turistes segons el seu grau de 
satisfacció amb les variables de classificació. 
 
 
 

TABULACIÓN CRUZADA 
 
 
Filas:    138. Segmentos obtenidos en análisis AID 
Columnas: 1. Tip_esta 
                                              Tip_esta 
                               ----------------------------------- 
                     TOTAL     Agroturismo Turismo rur Turismo de   
                    MUESTRA                al          interior     
                  -----------  ----------- ----------- ----------- 
SEGMTOS.          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Segmento 1       35   6,39    27   7,09    6   5,13    2   4,00 
 2 Segmento 2       37   6,75    26   6,82    6   5,13    5  10,00 
 3 Segmento 3       40   7,30    29   7,61    8   6,84    3   6,00 
 4 Segmento 4       29   5,29    24   6,30    2   1,71    3   6,00 
 5 Segmento 5       85  15,51    60  15,75   21  17,95    4   8,00 
 6 Segmento 6       37   6,75    26   6,82   10   8,55    1   2,00 
 7 Segmento 7      192  35,04   126  33,07   42  35,90   24  48,00 
 8 Segmento 8       66  12,04    46  12,07   16  13,68    4   8,00 
 9 Segmento 9       27   4,93    17   4,46    6   5,13    4   8,00 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       548  (548)   381  (381)  117  (117)   50   (50) 
 
       Ji cuadrado con 16 grados de libertad = 15,5157    (p = 0,4872) 
 
 
Filas:    138. Segmentos obtenidos en análisis AID 
Columnas: 2. Isla 
                                              Isla     
                               ----------------------------------- 
                     TOTAL     Mallorca    Menorca     Ibiza        
                    MUESTRA                                         
                  -----------  ----------- ----------- ----------- 
SEGMTOS.          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Segmento 1       35   6,39    17   4,42    7   8,97   11  12,94 
 2 Segmento 2       37   6,75    21   5,45   11  14,10    5   5,88 
 3 Segmento 3       40   7,30    22   5,71    5   6,41   13  15,29 
 4 Segmento 4       29   5,29    21   5,45    4   5,13    4   4,71 
 5 Segmento 5       85  15,51    63  16,36   11  14,10   11  12,94 
 6 Segmento 6       37   6,75    23   5,97    6   7,69    8   9,41 
 7 Segmento 7      192  35,04   143  37,14   19  24,36   30  35,29 
 8 Segmento 8       66  12,04    50  12,99   13  16,67    3   3,53 
 9 Segmento 9       27   4,93    25   6,49    2   2,56    0   0,00 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       548  (548)   385  (385)   78   (78)   85   (85) 
 
       Ji cuadrado con 16 grados de libertad = 43,8868    (p = 0,0002) 
 
 
Filas:    138. Segmentos obtenidos en análisis AID 
Columnas: 30. ¿Cómo ha realizado su reserva? 
                                                        Form_res 
                               ----------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     En una agen A través de A través de A través de Otros medio  
                    MUESTRA    cia de viaj  internet e  internet e  internet e s (teléfono  
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
SEGMTOS.          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Segmento 1       34   6,30    11  10,28    1   1,27    5   4,90   11   6,21    6   8,00 
 2 Segmento 2       36   6,67    10   9,35    5   6,33    9   8,82   10   5,65    2   2,67 
 3 Segmento 3       40   7,41    13  12,15   11  13,92    6   5,88    6   3,39    4   5,33 
 4 Segmento 4       29   5,37     6   5,61    4   5,06    6   5,88   11   6,21    2   2,67 
 5 Segmento 5       84  15,56    19  17,76   13  16,46   16  15,69   27  15,25    9  12,00 
 6 Segmento 6       37   6,85     6   5,61    3   3,80    7   6,86   12   6,78    9  12,00 
 7 Segmento 7      189  35,00    23  21,50   31  39,24   33  32,35   67  37,85   35  46,67 
 8 Segmento 8       64  11,85    11  10,28    5   6,33   15  14,71   28  15,82    5   6,67 
 9 Segmento 9       27   5,00     8   7,48    6   7,59    5   4,90    5   2,82    3   4,00 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       540  (540)   107  (107)   79   (79)  102  (102)  177  (177)   75   (75) 
 
       Ji cuadrado con 32 grados de libertad = 50,1495    (p = 0,0216) 
 
 
Filas:    138. Segmentos obtenidos en análisis AID 
Columnas: 120. Este viaje lo ha realizado: 
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                                                        Comp_via 
                               ----------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Solo        En pareja   En familia  Con amigos  Otros grupo  
                    MUESTRA                                                    s            
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
SEGMTOS.          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Segmento 1       35   6,39     3  17,65   24   6,58    3   2,68    5  11,11    0   0,00 
 2 Segmento 2       37   6,75     3  17,65   28   7,67    4   3,57    2   4,44    0   0,00 
 3 Segmento 3       40   7,30     3  17,65   20   5,48   11   9,82    3   6,67    3  33,33 
 4 Segmento 4       29   5,29     0   0,00   21   5,75    7   6,25    1   2,22    0   0,00 
 5 Segmento 5       85  15,51     1   5,88   55  15,07   20  17,86    8  17,78    1  11,11 
 6 Segmento 6       37   6,75     1   5,88   24   6,58    8   7,14    4   8,89    0   0,00 
 7 Segmento 7      192  35,04     3  17,65  134  36,71   38  33,93   15  33,33    2  22,22 
 8 Segmento 8       66  12,04     1   5,88   46  12,60   14  12,50    4   8,89    1  11,11 
 9 Segmento 9       27   4,93     2  11,76   13   3,56    7   6,25    3   6,67    2  22,22 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       548  (548)    17   (17)  365  (365)  112  (112)   45   (45)    9    (9) 
 
       Ji cuadrado con 32 grados de libertad = 45,1792    (p = 0,0612) 
 
 
Filas:    138. Segmentos obtenidos en análisis AID 
Columnas: 121. Tipo de viaje contratado 
 
                                                             Tipo_via 
                               ----------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Transporte  Paquete tur Paquete tur Paquete tur Paquete tur Otros        
                    MUESTRA    y alojamien ístico - Pe ístico - Me ístico - Al ístico - Só              
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
SEGMTOS.          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Segmento 1       35   6,39    23   6,82    1  25,00    0   0,00    5   3,85    4  10,81    2  11,76 
 2 Segmento 2       37   6,75    21   6,23    0   0,00    2   9,09   11   8,46    1   2,70    2  11,76 
 3 Segmento 3       40   7,30    23   6,82    1  25,00    2   9,09   12   9,23    1   2,70    1   5,88 
 4 Segmento 4       29   5,29    18   5,34    0   0,00    2   9,09    6   4,62    3   8,11    0   0,00 
 5 Segmento 5       85  15,51    44  13,06    1  25,00    7  31,82   25  19,23    6  16,22    1   5,88 
 6 Segmento 6       37   6,75    22   6,53    0   0,00    1   4,55   11   8,46    3   8,11    0   0,00 
 7 Segmento 7      192  35,04   128  37,98    1  25,00    2   9,09   40  30,77   11  29,73   10  58,82 
 8 Segmento 8       66  12,04    42  12,46    0   0,00    3  13,64   13  10,00    8  21,62    0   0,00 
 9 Segmento 9       27   4,93    16   4,75    0   0,00    3  13,64    7   5,38    0   0,00    1   5,88 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       548  (548)   337  (337)    4    (4)   22   (22)  130  (130)   37   (37)   17   (17) 
 
       Ji cuadrado con 40 grados de libertad = 45,7210    (p = 0,2466) 
 
 
Filas:    138. Segmentos obtenidos en análisis AID 
Columnas: 127. Sexo 
 
                                         Sexo     
                               ----------------------- 
                     TOTAL     Hombre      Mujer        
                    MUESTRA                             
                  -----------  ----------- ----------- 
SEGMTOS.          Frec    %    Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 
 1 Segmento 1       34   6,28    20   6,51   14   5,98 
 2 Segmento 2       37   6,84    21   6,84   16   6,84 
 3 Segmento 3       39   7,21    27   8,79   12   5,13 
 4 Segmento 4       28   5,18    17   5,54   11   4,70 
 5 Segmento 5       83  15,34    47  15,31   36  15,38 
 6 Segmento 6       37   6,84    19   6,19   18   7,69 
 7 Segmento 7      191  35,30   101  32,90   90  38,46 
 8 Segmento 8       65  12,01    38  12,38   27  11,54 
 9 Segmento 9       27   4,99    17   5,54   10   4,27 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       541  (541)   307  (307)  234  (234) 
 
       Ji cuadrado con 8 grados de libertad = 4,8217    (p = 0,7765) 
 
 
Filas:    138. Segmentos obtenidos en análisis AID 
Columnas: 129. Nivel de estudios 
 
                                                   Niv_estu 
                               ----------------------------------------------- 
                     TOTAL     Sin estudio Estudios pr Estudios se Estudios un  
                    MUESTRA    s           imarios     cundarios   iversitario  
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- 
SEGMTOS.          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Segmento 1       34   6,33     1   9,09    2   3,64    5   3,79   26   7,69 
 2 Segmento 2       37   6,89     1   9,09    6  10,91    8   6,06   22   6,51 
 3 Segmento 3       38   7,08     1   9,09    5   9,09    7   5,30   25   7,40 
 4 Segmento 4       28   5,21     1   9,09    2   3,64    8   6,06   17   5,03 
 5 Segmento 5       81  15,08     1   9,09    7  12,73   27  20,45   46  13,61 
 6 Segmento 6       37   6,89     1   9,09    5   9,09   11   8,33   19   5,62 
 7 Segmento 7      191  35,57     3  27,27   19  34,55   52  39,39  117  34,62 
 8 Segmento 8       64  11,92     2  18,18    7  12,73   12   9,09   43  12,72 
 9 Segmento 9       27   5,03     0   0,00    2   3,64    2   1,52   23   6,80 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       537  (537)    11   (11)   55   (55)  132  (132)  338  (338) 
 
       Ji cuadrado con 24 grados de libertad = 20,0422    (p = 0,6944) 
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Filas:    138. Segmentos obtenidos en análisis AID 
Columnas: 126. País de residencia 
 
                                                                                           País_res 
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     España      Alemania    Reino Unido Irlanda     Francia     Austria     Países Bajo Bélgica     Suiza       Dinamarca   Italia      Otros        
                    MUESTRA                                                                            s                                                                        
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
SEGMTOS.          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Segmento 1       35   6,39     7   5,19   18   8,11    4   4,30    1   7,69    0   0,00    0   0,00    1  25,00    0   0,00    1   3,33    0   0,00    0   0,00    3  27,27 
 2 Segmento 2       37   6,75     9   6,67   16   7,21    4   4,30    0   0,00    2  16,67    1   7,69    0   0,00    0   0,00    4  13,33    0   0,00    0   0,00    1   9,09 
 3 Segmento 3       40   7,30    12   8,89   15   6,76    6   6,45    1   7,69    1   8,33    1   7,69    0   0,00    1  50,00    1   3,33    0   0,00    1  12,50    1   9,09 
 4 Segmento 4       29   5,29     8   5,93   14   6,31    1   1,08    0   0,00    0   0,00    1   7,69    1  25,00    0   0,00    1   3,33    0   0,00    1  12,50    2  18,18 
 5 Segmento 5       85  15,51    14  10,37   38  17,12   15  16,13    4  30,77    3  25,00    1   7,69    1  25,00    1  50,00    3  10,00    1  20,00    2  25,00    2  18,18 
 6 Segmento 6       37   6,75    12   8,89   11   4,95    6   6,45    1   7,69    2  16,67    2  15,38    0   0,00    0   0,00    0   0,00    1  20,00    1  12,50    1   9,09 
 7 Segmento 7      192  35,04    51  37,78   69  31,08   43  46,24    2  15,38    2  16,67    5  38,46    1  25,00    0   0,00   13  43,33    3  60,00    2  25,00    1   9,09 
 8 Segmento 8       66  12,04    16  11,85   27  12,16   12  12,90    2  15,38    2  16,67    0   0,00    0   0,00    0   0,00    6  20,00    0   0,00    1  12,50    0   0,00 
 9 Segmento 9       27   4,93     6   4,44   14   6,31    2   2,15    2  15,38    0   0,00    2  15,38    0   0,00    0   0,00    1   3,33    0   0,00    0   0,00    0   0,00 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       548  (548)   135  (135)  222  (222)   93   (93)   13   (13)   12   (12)   13   (13)    4    (4)    2    (2)   30   (30)    5    (5)    8    (8)   11   (11) 
 
       Ji cuadrado con 88 grados de libertad = 88,3414    (p = 0,4697) 
 
 
 
 
Filas:    138. Segmentos obtenidos en análisis AID 
Columnas: 128. Edad 
 
                                                                                      Edad     
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Menor de 20 20 - 25     26 - 30     31 - 35     36 - 40     41 - 45     46 - 50     51 - 55     56 - 60     61 - 65     Mayor de 65  
                    MUESTRA                                                                                                                                         
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
SEGMTOS.          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Segmento 1       34   6,30     0   0,00    1   7,14    4   9,09    4   4,12    8   7,41    6   6,52    4   5,88    3   7,50    2   5,41    1   4,76    1   5,56 
 2 Segmento 2       37   6,85     0   0,00    2  14,29    7  15,91    5   5,15    7   6,48    9   9,78    5   7,35    1   2,50    1   2,70    0   0,00    0   0,00 
 3 Segmento 3       39   7,22     0   0,00    1   7,14    3   6,82    8   8,25    6   5,56   10  10,87    5   7,35    2   5,00    4  10,81    0   0,00    0   0,00 
 4 Segmento 4       28   5,19     0   0,00    0   0,00    1   2,27    3   3,09    9   8,33    4   4,35    5   7,35    2   5,00    2   5,41    1   4,76    1   5,56 
 5 Segmento 5       82  15,19     0   0,00    0   0,00    9  20,45   18  18,56   16  14,81   11  11,96   14  20,59    5  12,50    4  10,81    4  19,05    1   5,56 
 6 Segmento 6       37   6,85     0   0,00    1   7,14    3   6,82    8   8,25    7   6,48    4   4,35    3   4,41    3   7,50    2   5,41    5  23,81    1   5,56 
 7 Segmento 7      191  35,37     0   0,00    5  35,71   12  27,27   32  32,99   41  37,96   35  38,04   18  26,47   15  37,50   14  37,84   10  47,62    9  50,00 
 8 Segmento 8       65  12,04     1 100,00    2  14,29    4   9,09   13  13,40   11  10,19   10  10,87    9  13,24    5  12,50    6  16,22    0   0,00    4  22,22 
 9 Segmento 9       27   5,00     0   0,00    2  14,29    1   2,27    6   6,19    3   2,78    3   3,26    5   7,35    4  10,00    2   5,41    0   0,00    1   5,56 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       540  (540)     1    (1)   14   (14)   44   (44)   97   (97)  108  (108)   92   (92)   68   (68)   40   (40)   37   (37)   21   (21)   18   (18) 
 
       Ji cuadrado con 80 grados de libertad = 70,5872    (p = 0,7649) 
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Filas:    138. Segmentos obtenidos en análisis AID 
Columnas: 130. Profesión 
 
                                                                                                Profesio 
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Empleado    Mando inter Alto ejecut Profesional Empresario  Autónomo    Funcionario Estudiante  Jubilado    Parado      Militar     Tareas del  Otros        
                    MUESTRA                medio       ivo          liberal                                                                                        hogar                    
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
SEGMTOS.          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Segmento 1       33   6,31     2   3,39    5   5,32    5   7,25    5   4,55    7  11,86    3  11,54    1   2,70    0   0,00    1   3,23    0   0,00    0   0,00    1   5,88    3  30,00 
 2 Segmento 2       35   6,69     3   5,08   12  12,77    3   4,35    5   4,55    5   8,47    2   7,69    4  10,81    1  12,50    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00 
 3 Segmento 3       37   7,07     5   8,47    7   7,45    5   7,25   14  12,73    3   5,08    0   0,00    0   0,00    0   0,00    1   3,23    0   0,00    1 100,00    0   0,00    1  10,00 
 4 Segmento 4       28   5,35     1   1,69    4   4,26    5   7,25    8   7,27    2   3,39    1   3,85    3   8,11    0   0,00    1   3,23    0   0,00    0   0,00    2  11,76    1  10,00 
 5 Segmento 5       78  14,91    12  20,34   15  15,96   10  14,49   17  15,45    9  15,25    3  11,54    4  10,81    2  25,00    2   6,45    0   0,00    0   0,00    4  23,53    0   0,00 
 6 Segmento 6       34   6,50     5   8,47    7   7,45    5   7,25    5   4,55    4   6,78    0   0,00    4  10,81    0   0,00    3   9,68    0   0,00    0   0,00    1   5,88    0   0,00 
 7 Segmento 7      190  36,33    20  33,90   30  31,91   22  31,88   41  37,27   24  40,68   13  50,00    7  18,92    2  25,00   19  61,29    1  50,00    0   0,00    6  35,29    5  50,00 
 8 Segmento 8       61  11,66     8  13,56   11  11,70    6   8,70   14  12,73    4   6,78    3  11,54    8  21,62    3  37,50    3   9,68    0   0,00    0   0,00    1   5,88    0   0,00 
 9 Segmento 9       27   5,16     3   5,08    3   3,19    8  11,59    1   0,91    1   1,69    1   3,85    6  16,22    0   0,00    1   3,23    1  50,00    0   0,00    2  11,76    0   0,00 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       523  (523)    59   (59)   94   (94)   69   (69)  110  (110)   59   (59)   26   (26)   37   (37)    8    (8)   31   (31)    2    (2)    1    (1)   17   (17)   10   (10) 
 
       Ji cuadrado con 96 grados de libertad = 127,6553    (p = 0,0170) 
 
 
 
Filas:    138. Segmentos obtenidos en análisis AID 
Columnas: 131. Ingresos mensuales (aproximación en euros) 
 
                                                                                 Ingr_men 
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Menos de 10 Entre 1001  Entre 1501- Entre 2001- Entre 2501  Entre 3001  Entre 3501  Entre 4001  Entre 4501  Más de 5001  
                    MUESTRA    00          - 1500       2000        2500       - 3000      - 3500      - 4000      - 4500      - 5000                   
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
SEGMTOS.          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Segmento 1       25   7,04     0   0,00    0   0,00    6  15,79    3   6,52    4   6,45    2   5,13    1   4,00    1   3,23    0   0,00    8   8,99 
 2 Segmento 2       26   7,32     0   0,00    2  22,22    2   5,26    2   4,35    5   8,06    4  10,26    3  12,00    2   6,45    2  15,38    4   4,49 
 3 Segmento 3       27   7,61     0   0,00    0   0,00    4  10,53    2   4,35    7  11,29    2   5,13    2   8,00    3   9,68    1   7,69    6   6,74 
 4 Segmento 4       18   5,07     0   0,00    0   0,00    0   0,00    4   8,70    4   6,45    2   5,13    1   4,00    1   3,23    0   0,00    6   6,74 
 5 Segmento 5       55  15,49     0   0,00    1  11,11    6  15,79   11  23,91   13  20,97    5  12,82    4  16,00    1   3,23    1   7,69   13  14,61 
 6 Segmento 6       22   6,20     0   0,00    0   0,00    3   7,89    4   8,70    3   4,84    2   5,13    2   8,00    1   3,23    0   0,00    7   7,87 
 7 Segmento 7      121  34,08     0   0,00    3  33,33   13  34,21   13  28,26   17  27,42   12  30,77    7  28,00   14  45,16    6  46,15   35  39,33 
 8 Segmento 8       40  11,27     0   0,00    3  33,33    2   5,26    7  15,22    8  12,90    6  15,38    4  16,00    4  12,90    1   7,69    5   5,62 
 9 Segmento 9       21   5,92     2 100,00    0   0,00    2   5,26    0   0,00    1   1,61    4  10,26    1   4,00    4  12,90    2  15,38    5   5,62 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       355  (355)     2    (2)    9    (9)   38   (38)   46   (46)   62   (62)   39   (39)   25   (25)   31   (31)   13   (13)   89   (89) 
 
       Ji cuadrado con 72 grados de libertad = 90,0960    (p = 0,0733) 
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TAULA 29 - Relació existent entre les fonts d’informació utilitzades i altres 
variables. 
 
 

 
TABULACIÓN DE VALORES MEDIOS 

 
                                              Tip_esta 
                               ----------------------------------- 
                     TOTAL     Agroturismo Turismo rur Turismo de   
  VARIABLE          MUESTRA                al          interior         F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- -----------   ------------------- 
 19 Infl_av  Med =     2,2467       2,2663      2,4018      1,7234   F(2,524) = 4,3765 
               N =        527          368         112          47      (p = 0,0130) 
 
 20 Inf_amig Med =     3,3902       3,3952      3,4775      3,1600   F(2,530) = 1,0419 
               N =        533          372         111          50      (p = 0,3535) 
 
 21 Inf_ttoo Med =     2,3256       2,3085      2,5909      1,8261   F(2,516) = 5,6491 
               N =        519          363         110          46      (p = 0,0037) 
 
 22 Infl_tv  Med =     2,2781       2,2331      2,3273      2,5217   F(2,522) = 1,2969 
               N =        525          369         110          46      (p = 0,2742) 
 
 23 Inf_pren Med =     2,8721       2,8320      2,9450      3,0217   F(2,521) = 0,7392 
               N =        524          369         109          46      (p = 0,4780) 
 
 24 Inf_Revi Med =     2,9162       2,8719      3,0901      2,8511   F(2,522) = 1,2207 
               N =        525          367         111          47      (p = 0,2959) 
 
 25 Inf_guia Med =     3,1151       3,0563      3,2636      3,2340   F(2,527) = 1,2891 
               N =        530          373         110          47      (p = 0,2764) 
 
 26 Inf_inte Med =     3,7682       3,8740      3,4464      3,7000   F(2,532) = 5,0125 
               N =        535          373         112          50      (p = 0,0070) 
 
 27 Inf_anun Med =     2,2338       2,2249      2,2727      2,2128   F(2,523) = 0,0722 
               N =        526          369         110          47      (p = 0,9303) 
 
 28 Inf_vant Med =     3,6948       3,7070      3,8696      3,1702   F(2,531) = 4,1696 
               N =        534          372         115          47      (p = 0,0160) 
 
 29 Inf_otro Med =     2,5111       2,7647      1,6250      2,0000   F(2,42) = 2,2594 
               N =         45           34           8           3      (p = 0,1170) 
 
                                              Isla     
                               ----------------------------------- 
                     TOTAL     Mallorca    Menorca     Ibiza        
  VARIABLE          MUESTRA                                             F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- -----------   ------------------- 
 19 Infl_av  Med =     2,2467       2,2760      1,7532      2,5714   F(2,524) = 7,8825 
               N =        527          366          77          84      (p = 0,0004) 
 
 20 Inf_amig Med =     3,3902       3,3827      2,9615      3,8214   F(2,530) = 9,1842 
               N =        533          371          78          84      (p = 0,0001) 
 
 21 Inf_ttoo Med =     2,3256       2,3425      1,8378      2,6867   F(2,516) = 8,4288 
               N =        519          362          74          83      (p = 0,0003) 
 
 22 Infl_tv  Med =     2,2781       2,2830      1,6753      2,8095   F(2,522) = 19,1243 
               N =        525          364          77          84      (p = 0,0000) 
 
 23 Inf_pren Med =     2,8721       2,8398      2,6282      3,2381   F(2,521) = 5,5609 
               N =        524          362          78          84      (p = 0,0041) 
 
 24 Inf_Revi Med =     2,9162       2,9148      2,6104      3,2024   F(2,522) = 4,0645 
               N =        525          364          77          84      (p = 0,0177) 
 
 25 Inf_guia Med =     3,1151       3,1545      2,8590      3,1807   F(2,527) = 1,7822 
               N =        530          369          78          83      (p = 0,1693) 
 
 26 Inf_inte Med =     3,7682       3,6729      4,0130      3,9647   F(2,532) = 3,5142 
               N =        535          373          77          85      (p = 0,0305) 
 
 27 Inf_anun Med =     2,2338       2,1374      1,7792      3,0588   F(2,523) = 28,5334 
               N =        526          364          77          85      (p = 0,0000) 
 
 28 Inf_vant Med =     3,6948       3,6364      3,3947      4,2262   F(2,531) = 8,1643 
               N =        534          374          76          84      (p = 0,0003) 
 
 29 Inf_otro Med =     2,5111       2,5152      2,1667      2,8333   F(2,42) = 0,2986 
               N =         45           33           6           6      (p = 0,7434) 
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                                                        Form_res 
                               ----------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     En una agen A través de A través de A través de Otros medio  
  VARIABLE          MUESTRA    cia de viaj  internet e  internet e  internet e s (teléfono      F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
 19 Infl_av  Med =     2,2389       3,1553      2,1733      2,1122      1,9419      1,8732   F(4,514) = 17,7339 
               N =        519          103          75          98         172          71      (p = 0,0000) 
 
 20 Inf_amig Med =     3,3981       3,5686      3,5256      3,3800      3,2874      3,3099   F(4,520) = 1,0382 
               N =        525          102          78         100         174          71      (p = 0,3869) 
 
 21 Inf_ttoo Med =     2,3242       3,2816      2,4400      2,0722      2,0180      1,8714   F(4,507) = 22,1017 
               N =        512          103          75          97         167          70      (p = 0,0000) 
 
 22 Infl_tv  Med =     2,2843       2,6117      2,6184      2,4082      2,0882      1,7429   F(4,512) = 8,8283 
               N =        517          103          76          98         170          70      (p = 0,0000) 
 
 23 Inf_pren Med =     2,8760       3,0490      3,1039      3,0204      2,7353      2,5072   F(4,511) = 3,7802 
               N =        516          102          77          98         170          69      (p = 0,0048) 
 
 24 Inf_Revi Med =     2,9168       3,1359      2,9200      3,1546      2,7193      2,7465   F(4,512) = 2,7865 
               N =        517          103          75          97         171          71      (p = 0,0260) 
 
 25 Inf_guia Med =     3,1130       3,3143      3,4359      3,3196      2,8895      2,7143   F(4,517) = 5,5895 
               N =        522          105          78          97         172          70      (p = 0,0002) 
 
 26 Inf_inte Med =     3,7761       3,1250      4,1026      3,8515      4,0747      3,5286   F(4,522) = 12,2585 
               N =        527          104          78         101         174          70      (p = 0,0000) 
 
 27 Inf_anun Med =     2,2317       2,7087      2,1867      2,2857      2,1105      1,8000   F(4,513) = 7,0004 
               N =        518          103          75          98         172          70      (p = 0,0000) 
 
 28 Inf_vant Med =     3,7078       3,4904      3,6623      3,8571      3,6494      4,0000   F(4,522) = 1,7941 
               N =        527          104          77          98         174          74      (p = 0,1286) 
 
 29 Inf_otro Med =     2,4211       2,6667      4,0000      2,7500      2,0667      2,2000   F(4,33) = 0,6793 
               N =         38            9           1           8          15           5      (p = 0,6112) 
 
                                                        Comp_via 
                               ----------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Solo        En pareja   En familia  Con amigos  Otros grupo  
  VARIABLE          MUESTRA                                                    s                F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
 19 Infl_av  Med =     2,2385       2,9412      2,1744      2,1101      2,8000      2,1111   F(4,519) = 3,6531 
               N =        524           17         344         109          45           9      (p = 0,0060) 
 
 20 Inf_amig Med =     3,3906       3,4706      3,2857      3,4771      3,8889      3,7778   F(4,525) = 2,5890 
               N =        530           17         350         109          45           9      (p = 0,0360) 
 
 21 Inf_ttoo Med =     2,3198       2,7059      2,3196      2,0849      2,7442      2,3333   F(4,511) = 2,3358 
               N =        516           17         341         106          43           9      (p = 0,0545) 
 
 22 Infl_tv  Med =     2,2739       2,8824      2,2507      2,0926      2,6222      2,4444   F(4,517) = 2,7580 
               N =        522           17         343         108          45           9      (p = 0,0273) 
 
 23 Inf_pren Med =     2,8676       3,3529      2,8768      2,6606      3,1556      2,6667   F(4,516) = 2,1641 
               N =        521           17         341         109          45           9      (p = 0,0719) 
 
 24 Inf_Revi Med =     2,9157       2,9412      2,9534      2,7037      3,2444      2,3333   F(4,517) = 1,9073 
               N =        522           17         343         108          45           9      (p = 0,1079) 
 
 25 Inf_guia Med =     3,1139       3,3750      3,0977      2,9633      3,5111      3,1111   F(4,522) = 1,5797 
               N =        527           16         348         109          45           9      (p = 0,1783) 
 
 26 Inf_inte Med =     3,7726       3,5294      3,7500      3,9266      3,6889      3,6667   F(4,527) = 0,6464 
               N =        532           17         352         109          45           9      (p = 0,6296) 
 
 27 Inf_anun Med =     2,2294       3,1176      2,1662      2,1009      2,6889      2,2222   F(4,518) = 4,5136 
               N =        523           17         343         109          45           9      (p = 0,0014) 
 
 28 Inf_vant Med =     3,7006       4,0000      3,6158      3,9817      3,6190      3,4444   F(4,526) = 1,7035 
               N =        531           17         354         109          42           9      (p = 0,1478) 
 
 29 Inf_otro Med =     2,5111       1,0000      2,5517      2,6667      2,6000      1,0000   F(4,40) = 0,5391 
               N =         45            1          29           9           5           1      (p = 0,7078) 
 
                                                             Tipo_via 
                               ----------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Transporte  Paquete tur Paquete tur Paquete tur Paquete tur Otros        
  VARIABLE          MUESTRA    y alojamien ístico - Pe ístico - Me ístico - Al ístico - Só                  F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
 19 Infl_av  Med =     2,2577       1,9522      3,2500      3,0909      2,8492      2,1389      2,5294   F(5,514) = 11,5825 
               N =        520          314           4          22         126          36          17      (p = 0,0000) 
 
 20 Inf_amig Med =     3,3878       3,2750      3,5000      3,7727      3,6349      3,3611      3,1765   F(5,520) = 1,9394 
               N =        526          320           4          22         126          36          17      (p = 0,0863) 
 
 21 Inf_ttoo Med =     2,3340       1,9935      4,0000      2,9545      2,8720      2,4286      3,0588   F(5,506) = 13,2160 
               N =        512          308           4          22         125          35          17      (p = 0,0000) 
 
 22 Infl_tv  Med =     2,2838       2,1442      3,2500      2,3182      2,6429      2,0556      2,2941   F(5,512) = 4,4423 
               N =        518          312           4          22         126          36          17      (p = 0,0006) 
 
 23 Inf_pren Med =     2,8665       2,7717      3,2500      2,8636      3,1270      2,7500      2,7647   F(5,511) = 1,8869 
               N =        517          311           4          22         126          36          17      (p = 0,0956) 
 
 24 Inf_Revi Med =     2,9170       2,7524      3,7500      3,0000      3,2937      2,9189      2,7059   F(5,512) = 4,0441 
               N =        518          311           4          22         126          37          17      (p = 0,0013) 
 
 25 Inf_guia Med =     3,1205       2,9621      3,7500      3,4762      3,3651      3,5405      2,6471   F(5,517) = 4,0786 
               N =        523          317           4          21         126          37          17      (p = 0,0012) 
 
 26 Inf_inte Med =     3,7727       3,7882      3,0000      3,6818      3,8189      3,7778      3,3529   F(5,522) = 0,9164 
               N =        528          321           4          22         127          36          17      (p = 0,4699) 
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 27 Inf_anun Med =     2,2389       2,0353      2,7500      2,8636      2,6693      2,1667      1,8824   F(5,513) = 7,3778 
               N =        519          312           4          22         127          36          17      (p = 0,0000) 
 
 28 Inf_vant Med =     3,6926       3,7335      3,6667      2,6818      3,7500      3,5676      4,0000   F(5,521) = 2,7678 
               N =        527          319           3          22         128          37          17      (p = 0,0178) 
 
 29 Inf_otro Med =     2,5111       2,4074      3,0000      2,3333      1,8750      3,8333      0,0000   F(5,39) = 1,3838 
               N =         45           27           1           3           8           6           0      (p = 0,2654) 
 
                                         Sexo     
                               ----------------------- 
                     TOTAL     Hombre      Mujer        
  VARIABLE          MUESTRA                                 F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- -----------   ------------------- 
 19 Infl_av  Med =     2,2538       2,2678      2,2356   F(1,518) = 0,0728 
               N =        520          295         225      (p = 0,7874) 
 
 20 Inf_amig Med =     3,3802       3,2550      3,5439   F(1,524) = 6,4813 
               N =        526          298         228      (p = 0,0112) 
 
 21 Inf_ttoo Med =     2,3353       2,3593      2,3028   F(1,511) = 0,2293 
               N =        513          295         218      (p = 0,6326) 
 
 22 Infl_tv  Med =     2,2876       2,2551      2,3304   F(1,516) = 0,4984 
               N =        518          294         224      (p = 0,4805) 
 
 23 Inf_pren Med =     2,8723       2,8805      2,8616   F(1,515) = 0,0306 
               N =        517          293         224      (p = 0,8613) 
 
 24 Inf_Revi Med =     2,9171       2,8464      3,0088   F(1,517) = 1,9251 
               N =        519          293         226      (p = 0,1663) 
 
 25 Inf_guia Med =     3,1243       3,1178      3,1327   F(1,521) = 0,0168 
               N =        523          297         226      (p = 0,8971) 
 
 26 Inf_inte Med =     3,7822       3,8194      3,7336   F(1,526) = 0,5897 
               N =        528          299         229      (p = 0,4429) 
 
 27 Inf_anun Med =     2,2389       2,2102      2,2768   F(1,517) = 0,3805 
               N =        519          295         224      (p = 0,5380) 
 
 28 Inf_vant Med =     3,6888       3,6367      3,7577   F(1,525) = 0,9403 
               N =        527          300         227      (p = 0,3331) 
 
 29 Inf_otro Med =     2,4773       2,6818      2,2727   F(1,42) = 0,8484 
               N =         44           22          22      (p = 0,3623) 
 
 
                                                   Niv_estu 
                               ----------------------------------------------- 
                     TOTAL     Sin estudio Estudios pr Estudios se Estudios un  
  VARIABLE          MUESTRA    s           imarios     cundarios   iversitario      F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
 19 Infl_av  Med =     2,2476       2,5556      2,3673      2,1875      2,2485   F(3,513) = 0,6583 
               N =        517            9          49         128         330      (p = 0,5788) 
 
 20 Inf_amig Med =     3,3767       3,4444      3,5294      3,3672      3,3623   F(3,519) = 1,3812 
               N =        523            9          51         128         334      (p = 0,2485) 
 
 21 Inf_ttoo Med =     2,3333       2,4000      2,6531      2,3496      2,2813   F(3,506) = 1,4823 
               N =        510           10          49         123         327      (p = 0,2185) 
 
 22 Infl_tv  Med =     2,2874       2,7273      2,3750      2,3889      2,2249   F(3,511) = 1,5574 
               N =        515           11          48         126         329      (p = 0,1996) 
 
 23 Inf_pren Med =     2,8716       3,1818      2,9565      2,8583      2,8480   F(3,510) = 1,3859 
               N =        514           11          46         127         329      (p = 0,2462) 
 
 24 Inf_Revi Med =     2,9186       3,2000      3,2653      2,8889      2,8697   F(3,512) = 1,4471 
               N =        516           10          49         126         330      (p = 0,2282) 
 
 25 Inf_guia Med =     3,1231       3,4545      3,4200      2,8819      3,1571   F(3,516) = 2,7989 
               N =        520           11          50         127         331      (p = 0,0395) 
 
 26 Inf_inte Med =     3,7810       3,9091      3,4902      3,7209      3,8438   F(3,521) = 1,3016 
               N =        525           11          51         129         333      (p = 0,2740) 
 
 27 Inf_anun Med =     2,2345       2,5000      2,3673      2,3071      2,1793   F(3,512) = 0,7445 
               N =        516           10          49         127         329      (p = 0,5259) 
 
 28 Inf_vant Med =     3,6927       3,5455      3,1731      3,8372      3,7221   F(3,520) = 2,9140 
               N =        524           11          52         129         331      (p = 0,0339) 
 
 29 Inf_otro Med =     2,4773       1,0000      2,3333      2,7692      2,4074   F(3,40) = 0,5191 
               N =         44            1           3          13          27      (p = 0,6715) 
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                                                                                                       País_res 
 
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     España      Alemania    Reino Unido Irlanda     Francia     Austria     Países Bajo Bélgica     Suiza       Dinamarca   Italia      Otros        
  VARIABLE          MUESTRA                                                                            s                                                                            F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
 19 Infl_av  Med =     2,2471       2,2782      2,1089      2,1648      2,8182      2,7500      2,7273      2,2500      4,0000      2,8571      1,8000      2,2500      1,8182   F(11,506) = 1,6839 
               N =        518          133         202          91          11          12          11           4           2          28           5           8          11      (p = 0,0737) 
 
 20 Inf_amig Med =     3,3836       3,7164      3,1823      3,4066      4,0769      3,4167      3,3846      3,2500      5,0000      3,0357      2,6000      3,0000      3,2727   F(11,512) = 2,3426 
               N =        524          134         203          91          13          12          13           4           2          28           5           8          11      (p = 0,0081) 
 
 21 Inf_ttoo Med =     2,3275       2,2240      2,3020      2,2333      2,6364      2,2500      2,6667      2,5000      2,0000      3,0714      2,0000      2,2500      2,4545   F(11,498) = 1,1104 
               N =        510          125         202          90          11          12          12           4           2          28           5           8          11      (p = 0,3506) 
 
 22 Infl_tv  Med =     2,2791       2,1364      2,3416      2,2667      3,0909      2,8333      2,0909      2,7500      2,0000      2,1071      1,2000      2,0000      2,7273   F(11,504) = 1,6161 
               N =        516          132         202          90          11          12          11           4           2          28           5           8          11      (p = 0,0907) 
 
 23 Inf_pren Med =     2,8641       3,0682      2,7350      2,9011      3,2727      2,5833      2,9091      2,2500      2,0000      2,6429      1,6000      3,3750      3,4545   F(11,503) = 1,8656 
               N =        515          132         200          91          11          12          11           4           2          28           5           8          11      (p = 0,0420) 
 
 24 Inf_Revi Med =     2,9147       3,0301      2,9104      2,7333      3,5455      2,5833      2,8182      3,0000      3,5000      2,8571      1,8000      3,5000      3,0000   F(11,504) = 1,0536 
               N =        516          133         201          90          11          12          11           4           2          28           5           8          11      (p = 0,3976) 
 
 25 Inf_guia Med =     3,1209       3,1278      3,1478      2,9670      3,9091      3,2500      3,6154      2,2500      3,0000      3,0357      2,2000      3,0000      3,3636   F(11,509) = 1,1102 
               N =        521          133         203          91          11          12          13           4           2          28           5           8          11      (p = 0,3524) 
 
 26 Inf_inte Med =     3,7795       4,1119      3,4976      3,8791      3,6923      4,3333      3,6154      4,7500      3,5000      3,5714      3,4000      4,2500      3,9091   F(11,514) = 2,5339 
               N =        526          134         205          91          13          12          13           4           2          28           5           8          11      (p = 0,0040) 
 
 27 Inf_anun Med =     2,2263       2,4662      2,0842      2,1000      3,2727      2,6667      2,0000      2,5000      2,5000      2,0000      1,0000      2,1250      2,7273   F(11,505) = 2,5794 
               N =        517          133         202          90          11          12          11           4           2          28           5           8          11      (p = 0,0035) 
 
 28 Inf_vant Med =     3,6914       3,7385      3,5933      4,0978      3,9091      3,5000      3,7273      4,2500      5,0000      3,0667      3,4000      3,2500      3,2727   F(11,513) = 1,7807 
               N =        525          130         209          92          11          12          11           4           2          30           5           8          11      (p = 0,0550) 
 
 29 Inf_otro Med =     2,5111       2,7778      2,4545      1,8333      3,0000      3,5000      1,0000      0,0000      0,0000      1,0000      0,0000      3,0000      5,0000   F(11,33) = 0,6472 
               N =         45            9          22           6           1           2           1           0           0           1           0           2           1      (p = 0,7918) 
 
 
                                                                                      Edad     
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Menor de 20 20 - 25     26 - 30     31 - 35     36 - 40     41 - 45     46 - 50     51 - 55     56 - 60     61 - 65     Mayor de 65  
  VARIABLE          MUESTRA                                                                                                                                             F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
 19 Infl_av  Med =     2,2486       1,0000      3,1429      2,3182      2,2268      2,0943      2,2386      2,2540      2,4000      2,3714      1,8500      2,4375   F(10,508) = 1,1435 
               N =        519            1          14          44          97         106          88          63          35          35          20          16      (p = 0,3275) 
 
 20 Inf_amig Med =     3,3810       5,0000      3,8571      3,5581      3,4227      3,2037      3,3111      3,6308      3,1429      3,1714      3,1905      3,9375   F(10,514) = 1,4653 
               N =        525            1          14          43          97         108          90          65          35          35          21          16      (p = 0,1489) 
 
 21 Inf_ttoo Med =     2,3340       1,0000      2,6429      2,4884      2,1042      2,0769      2,4713      2,7705      2,5833      2,3529      2,2000      1,9375   F(10,501) = 2,0094 
               N =        512            1          14          43          96         104          87          61          36          34          20          16      (p = 0,0306) 
 
 22 Infl_tv  Med =     2,2863       1,0000      2,2143      2,5682      2,2577      2,2596      2,2500      2,4219      2,1143      2,0588      2,4000      2,3750   F(10,506) = 0,6773 
               N =        517            1          14          44          97         104          88          64          35          34          20          16      (p = 0,7460) 
 
 23 Inf_pren Med =     2,8721       1,0000      2,7857      3,3636      2,7526      2,8558      2,9655      2,9219      2,5143      2,6061      3,1429      2,8125   F(10,505) = 1,7037 
               N =        516            1          14          44          97         104          87          64          35          33          21          16      (p = 0,0769) 
 
 24 Inf_Revi Med =     2,9170       1,0000      3,0000      3,0455      2,8247      2,8952      2,9091      2,8095      2,9143      3,1429      3,5000      2,5625   F(10,507) = 0,9506 
               N =        518            1          14          44          97         105          88          63          35          35          20          16      (p = 0,4862) 
 
 25 Inf_guia Med =     3,1245       1,0000      3,3846      3,1591      3,1458      3,0374      3,3409      2,9231      3,1892      3,1714      3,1500      2,7500   F(10,511) = 0,9139 
               N =        522            1          13          44          96         107          88          65          37          35          20          16      (p = 0,5199) 
 
 26 Inf_inte Med =     3,7837       4,0000      3,3846      4,2045      4,0206      4,0935      3,9451      3,4091      3,4571      3,5556      2,8000      2,5882   F(10,516) = 5,8363 
               N =        527            1          13          44          97         107          91          66          35          36          20          17      (p = 0,0000) 
 
 27 Inf_anun Med =     2,2375       1,0000      2,7857      2,6364      2,2990      2,1429      2,1364      2,1429      2,0000      2,3143      2,3500      2,1250   F(10,507) = 1,2273 
               N =        518            1          14          44          97         105          88          63          35          35          20          16      (p = 0,2705) 
 
 28 Inf_vant Med =     3,6901       1,0000      2,7143      3,6591      3,6702      3,7308      3,7416      3,4776      3,7692      3,9722      3,9524      4,0588   F(10,515) = 1,5510 
               N =        526            1          14          44          94         104          89          67          39          36          21          17      (p = 0,1182) 
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 29 Inf_otro Med =     2,4773       0,0000      2,5000      1,2500      2,5556      3,3333      2,5000      2,5000      3,2000      1,0000      1,0000      2,0000   F(10,33) = 0,8970 
               N =         44            0           2           4           9           6           6           8           5           1           2           1      (p = 0,5463) 
       
 
                                                                                          Profesio 
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Empleado    Mando inter Alto ejecut Profesional Empresario  Autónomo    Funcionario Estudiante  Jubilado    Parado      Militar     Tareas del  Otros        
  VARIABLE          MUESTRA                medio       ivo          liberal                                                                                        hogar                        F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
 19 Infl_av  Med =     2,2520       2,3559      1,9780      2,3235      2,1619      2,5172      1,9130      2,3143      2,8750      2,2143      3,0000      5,0000      2,5294      2,3333   F(12,491) = 1,3436 
               N =        504           59          91          68         105          58          23          35           8          28           2           1          17           9      (p = 0,1901) 
 
 20 Inf_amig Med =     3,3922       3,6897      3,2308      3,3971      3,3704      3,2931      3,2609      3,1081      3,8750      3,6897      4,5000      5,0000      3,7059      3,1000   F(12,497) = 1,1785 
               N =        510           58          91          68         108          58          23          37           8          29           2           1          17          10      (p = 0,2954) 
 
 21 Inf_ttoo Med =     2,3320       2,3509      2,1739      2,4627      2,2330      2,4643      2,0909      2,6571      2,2500      2,3571      2,0000      5,0000      2,1250      2,6000   F(12,484) = 0,9208 
               N =        497           57          92          67         103          56          22          35           8          28           2           1          16          10      (p = 0,5256) 
 
 22 Infl_tv  Med =     2,2908       2,5085      2,1739      2,3582      2,1250      2,4211      2,3913      2,2571      1,6250      2,2500      3,0000      4,0000      2,5882      2,3333   F(12,489) = 1,0013 
               N =        502           59          92          67         104          57          23          35           8          28           2           1          17           9      (p = 0,4464) 
 
 23 Inf_pren Med =     2,8762       2,9153      2,9341      2,7164      2,8208      3,3273      2,6087      2,7714      2,8750      2,7143      4,0000      5,0000      2,7647      2,4444   F(12,488) = 1,4356 
               N =        501           59          91          67         106          55          23          35           8          28           2           1          17           9      (p = 0,1458) 
 
 24 Inf_Revi Med =     2,9145       2,9322      2,8222      2,7500      2,9714      3,1930      2,6250      2,9429      2,7500      3,1071      2,5000      3,0000      3,0588      2,5556   F(12,490) = 0,5910 
               N =        503           59          90          68         105          57          24          35           8          28           2           1          17           9      (p = 0,8501) 
 
 25 Inf_guia Med =     3,1164       3,1552      3,2391      3,0149      3,1215      3,2456      2,5000      3,2778      2,5714      3,1379      1,5000      5,0000      2,9412      3,3000   F(12,494) = 1,2272 
               N =        507           58          92          67         107          57          24          36           7          29           2           1          17          10      (p = 0,2607) 
 
 26 Inf_inte Med =     3,7813       4,1356      3,8261      3,8382      3,8598      3,6441      3,6522      3,8056      3,2500      2,8667      3,0000      5,0000      4,2353      3,5000   F(12,499) = 2,3544 
               N =        512           59          92          68         107          59          23          36           8          30           2           1          17          10      (p = 0,0060) 
 
 27 Inf_anun Med =     2,2386       2,7119      2,0440      2,2353      2,0381      2,3750      2,2174      2,1714      2,5000      2,1379      2,0000      5,0000      2,3529      2,5556   F(12,490) = 1,8096 
               N =        503           59          91          68         105          56          23          35           8          29           2           1          17           9      (p = 0,0440) 
 
 28 Inf_vant Med =     3,6941       3,6441      3,3696      3,9412      3,8302      3,7119      3,2800      3,6571      2,5000      4,1379      4,5000      5,0000      3,9412      3,8889   F(12,497) = 1,7660 
               N =        510           59          92          68         106          59          25          35           8          29           2           1          17           9      (p = 0,0510) 
 
 29 Inf_otro Med =     2,5854       2,8333      2,8750      1,4286      3,8333      3,2000      0,0000      3,0000      1,0000      1,0000      0,0000      0,0000      3,0000      1,0000   F(12,28) = 1,5948 
               N =         41            6           8           7           6           5           0           3           1           3           0           0           1           1      (p = 0,1502) 
 
 
                                                                                 Ingr_men 
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Menos de 10 Entre 1001  Entre 1501- Entre 2001- Entre 2501  Entre 3001  Entre 3501  Entre 4001  Entre 4501  Más de 5001  
  VARIABLE          MUESTRA    00          - 1500       2000        2500       - 3000      - 3500      - 4000      - 4500      - 5000                       F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
 19 Infl_av  Med =     2,2566       4,5000      2,3333      2,3143      2,5455      2,2097      2,3333      2,0400      2,1071      2,6154      2,0471   F(9,333) = 1,8552 
               N =        343            2           9          35          44          62          39          25          28          13          85      (p = 0,0587) 
 
 20 Inf_amig Med =     3,3757       5,0000      4,0000      3,6111      3,6222      3,5000      3,2051      2,9600      3,2759      3,3077      3,2000   F(9,336) = 1,6732 
               N =        346            2           9          36          45          62          39          25          29          13          85      (p = 0,0942) 
 
 21 Inf_ttoo Med =     2,3294       3,5000      2,3750      2,1212      2,5227      2,2667      2,4615      2,5600      2,1724      2,7692      2,1446   F(9,327) = 1,3924 
               N =        337            2           8          33          44          60          39          25          29          13          83      (p = 0,1922) 
 
 22 Infl_tv  Med =     2,3363       3,0000      1,7778      2,5714      2,7045      2,2742      2,6154      2,2400      1,9286      2,3077      2,1786   F(9,332) = 1,6131 
               N =        342            2           9          35          44          62          39          25          28          13          84      (p = 0,1102) 
 
 23 Inf_pren Med =     2,9766       3,0000      2,1111      3,4000      3,3864      3,0000      3,3590      2,8000      2,2069      2,8462      2,8333   F(9,332) = 3,6515 
               N =        342            2           9          35          44          61          39          25          29          13          84      (p = 0,0002) 
 
 24 Inf_Revi Med =     2,9415       3,0000      2,6667      3,1429      3,5000      3,0645      2,9744      2,6800      2,2143      2,9231      2,8214   F(9,332) = 2,3876 
               N =        342            2           9          35          44          62          39          25          28          13          84      (p = 0,0125) 
 
 25 Inf_guia Med =     3,2023       4,5000      3,1250      3,5526      3,5333      3,1803      3,4615      3,4000      2,6552      3,0000      2,9176   F(9,336) = 2,4279 
               N =        346            2           8          38          45          61          39          25          29          13          85      (p = 0,0110) 
 
 26 Inf_inte Med =     3,8661       5,0000      4,2222      4,1892      3,9783      4,0645      3,9231      3,6400      3,5333      3,6923      3,6667   F(9,341) = 1,6765 
               N =        351            2           9          37          46          62          39          25          30          13          87      (p = 0,0945) 
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 27 Inf_anun Med =     2,3149       5,0000      2,2222      2,8000      2,4773      2,3065      2,5641      2,1200      2,0690      1,9231      2,0833   F(9,333) = 2,7748 
               N =        343            2           9          35          44          62          39          25          29          13          84      (p = 0,0039) 
 
 28 Inf_vant Med =     3,6897       3,5000      3,1111      3,8056      3,7391      3,5500      3,7949      3,6000      3,5172      3,7692      3,8295   F(9,338) = 0,8739 
               N =        348            2           9          36          46          60          39          25          29          13          88      (p = 0,5488) 
 
 29 Inf_otro Med =     2,6800       0,0000      4,0000      3,3333      2,5000      3,0000      1,0000      3,0000      2,4000      1,0000      2,3333   F(9,15) = 0,4683 
               N =         25            0           1           3           2           5           1           4           5           1           3      (p = 0,8928) 
         
 
                                           NºVis-4g 
                               ----------------------------------------------- 
                     TOTAL     Una vez     2 ó 3 veces 4 ó 5 veces Más de 5 ve  
  VARIABLE          MUESTRA                                        ces              F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
 19 Infl_av  Med =     2,1849       2,5667      2,1824      2,1325      1,7864   F(3,472) = 6,7378 
               N =        476          120         170          83         103      (p = 0,0002) 
 
 20 Inf_amig Med =     3,3465       3,4132      3,5029      3,4146      2,9519   F(3,478) = 4,2297 
               N =        482          121         175          82         104      (p = 0,0058) 
 
 21 Inf_ttoo Med =     2,2714       2,7000      2,2874      2,1154      1,8641   F(3,464) = 8,4091 
               N =        468          120         167          78         103      (p = 0,0000) 
 
 22 Infl_tv  Med =     2,2321       2,4667      2,2426      2,1728      1,9904   F(3,470) = 3,1218 
               N =        474          120         169          81         104      (p = 0,0258) 
 
 23 Inf_pren Med =     2,8478       2,9496      2,8765      2,8625      2,6731   F(3,469) = 1,0130 
               N =        473          119         170          80         104      (p = 0,3877) 
 
 24 Inf_Revi Med =     2,8945       2,9748      2,8706      3,0366      2,7282   F(3,470) = 1,0071 
               N =        474          119         170          82         103      (p = 0,3894) 
 
 25 Inf_guia Med =     3,0919       3,2562      3,1734      3,0625      2,7905   F(3,475) = 2,7621 
               N =        479          121         173          80         105      (p = 0,0419) 
 
 26 Inf_inte Med =     3,7769       3,7377      3,9711      3,7561      3,5234   F(3,480) = 2,7868 
               N =        484          122         173          82         107      (p = 0,0403) 
 
 27 Inf_anun Med =     2,1747       2,2667      2,2398      2,2000      1,9423   F(3,471) = 1,7537 
               N =        475          120         171          80         104      (p = 0,1560) 
 
 28 Inf_vant Med =     3,6874       2,6410      3,7616      4,1529      4,3303   F(3,479) = 39,2447 
               N =        483          117         172          85         109      (p = 0,0000) 
 
 29 Inf_otro Med =     2,3750       2,1000      2,1667      2,3333      2,8333   F(3,36) = 0,5469 
               N =         40           10          12           6          12      (p = 0,6534) 
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TAULA 30 - Diferències en el nivell de despesa realitzada 
 
 
 

TABULACIÓN CRUZADA 
 
 
 
Filas:    149. Gto_T-in 
Columnas: 1. Tip_esta 
 
                                              Tip_esta 
                               ----------------------------------- 
                     TOTAL     Agroturismo Turismo rur Turismo de   
                    MUESTRA                al          interior     
                  -----------  ----------- ----------- ----------- 
Gto_T-in          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Menos de 500     14   4,35    10   4,42    1   1,39    3  12,50 
 2 Entre 500 y 10  109  33,85    84  37,17   15  20,83   10  41,67 
   00             
 3 Entre 1001 y 1   96  29,81    61  26,99   29  40,28    6  25,00 
   500            
 4 Entre 1501 y 2   51  15,84    37  16,37   10  13,89    4  16,67 
   000            
 5 entre 2001 y 2   22   6,83    19   8,41    3   4,17    0   0,00 
   500            
 6 Más de 2500      30   9,32    15   6,64   14  19,44    1   4,17 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       322  (322)   226  (226)   72   (72)   24   (24) 
 
       Ji cuadrado con 10 grados de libertad = 27,1125    (p = 0,0025) 
 
 
 
 
Filas:    149. Gto_T-in 
Columnas: 2. Isla 
 
                                              Isla     
                               ----------------------------------- 
                     TOTAL     Mallorca    Menorca     Ibiza        
                    MUESTRA                                         
                  -----------  ----------- ----------- ----------- 
Gto_T-in          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Menos de 500     14   4,35    11   4,66    3   6,38    0   0,00 
 2 Entre 500 y 10  109  33,85    79  33,47   23  48,94    7  17,95 
   00             
 3 Entre 1001 y 1   96  29,81    69  29,24   11  23,40   16  41,03 
   500            
 4 Entre 1501 y 2   51  15,84    42  17,80    5  10,64    4  10,26 
   000            
 5 entre 2001 y 2   22   6,83    14   5,93    4   8,51    4  10,26 
   500            
 6 Más de 2500      30   9,32    21   8,90    1   2,13    8  20,51 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       322  (322)   236  (236)   47   (47)   39   (39) 
 
       Ji cuadrado con 10 grados de libertad = 21,7806    (p = 0,0163) 
 
 
 
 
Filas:    149. Gto_T-in 
Columnas: 30. ¿Cómo ha realizado su reserva? 
 
                                                        Form_res 
                               ----------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     En una agen A través de A través de A través de Otros medio  
                    MUESTRA    cia de viaj  internet e  internet e  internet e s (teléfono  
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
Gto_T-in          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Menos de 500     14   4,42     1   1,85    1   2,50    2   3,45    8   6,50    2   4,76 
 2 Entre 500 y 10  107  33,75    20  37,04   14  35,00   21  36,21   40  32,52   12  28,57 
   00             
 3 Entre 1001 y 1   95  29,97    23  42,59   12  30,00   16  27,59   30  24,39   14  33,33 
   500            
 4 Entre 1501 y 2   51  16,09     7  12,96    9  22,50    8  13,79   23  18,70    4   9,52 
   000            
 5 entre 2001 y 2   22   6,94     2   3,70    3   7,50    4   6,90    8   6,50    5  11,90 
   500            
 6 Más de 2500      28   8,83     1   1,85    1   2,50    7  12,07   14  11,38    5  11,90 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       317  (317)    54   (54)   40   (40)   58   (58)  123  (123)   42   (42) 
 
       Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 19,9678    (p = 0,4599) 
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Filas:    149. Gto_T-in 
Columnas: 120. Este viaje lo ha realizado: 
 
                                                        Comp_via 
                               ----------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Solo        En pareja   En familia  Con amigos  Otros grupo  
                    MUESTRA                                                    s            
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
Gto_T-in          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Menos de 500     14   4,35     0   0,00    9   3,81    4   6,90    1   5,00    0   0,00 
 2 Entre 500 y 10  109  33,85     2  40,00   83  35,17   19  32,76    5  25,00    0   0,00 
   00             
 3 Entre 1001 y 1   96  29,81     1  20,00   70  29,66   17  29,31    7  35,00    1  33,33 
   500            
 4 Entre 1501 y 2   51  15,84     1  20,00   37  15,68    6  10,34    5  25,00    2  66,67 
   000            
 5 entre 2001 y 2   22   6,83     1  20,00   14   5,93    7  12,07    0   0,00    0   0,00 
   500            
 6 Más de 2500      30   9,32     0   0,00   23   9,75    5   8,62    2  10,00    0   0,00 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       322  (322)     5    (5)  236  (236)   58   (58)   20   (20)    3    (3) 
 
       Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 16,8232    (p = 0,6644) 
 
 
 
Filas:    149. Gto_T-in 
Columnas: 121. Tipo de viaje contratado 
 
                                                             Tipo_via 
                               ----------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Transporte  Paquete tur Paquete tur Paquete tur Paquete tur Otros        
                    MUESTRA    y alojamien ístico - Pe ístico - Me ístico - Al ístico - Só              
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
Gto_T-in          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Menos de 500     14   4,35    11   5,31    0   0,00    0   0,00    3   4,62    0   0,00    0   0,00 
 2 Entre 500 y 10  109  33,85    71  34,30    2  66,67    3  25,00   20  30,77    9  34,62    4  50,00 
   00             
 3 Entre 1001 y 1   96  29,81    66  31,88    0   0,00    2  16,67   17  26,15    8  30,77    2  25,00 
   500            
 4 Entre 1501 y 2   51  15,84    33  15,94    1  33,33    1   8,33   12  18,46    3  11,54    1  12,50 
   000            
 5 entre 2001 y 2   22   6,83    13   6,28    0   0,00    3  25,00    5   7,69    1   3,85    0   0,00 
   500            
 6 Más de 2500      30   9,32    13   6,28    0   0,00    3  25,00    8  12,31    5  19,23    1  12,50 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       322  (322)   207  (207)    3    (3)   12   (12)   65   (65)   26   (26)    8    (8) 
 
       Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 24,5340    (p = 0,4887) 
 
 
 
 
 
Filas:    149. Gto_T-in 
Columnas: 129. Nivel de estudios 
 
                                                   Niv_estu 
                               ----------------------------------------------- 
                     TOTAL     Sin estudio Estudios pr Estudios se Estudios un  
                    MUESTRA    s           imarios     cundarios   iversitario  
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- 
Gto_T-in          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Menos de 500     14   4,35     1  12,50    0   0,00    5   6,41    8   3,88 
 2 Entre 500 y 10  109  33,85     3  37,50   13  43,33   24  30,77   69  33,50 
   00             
 3 Entre 1001 y 1   96  29,81     1  12,50    9  30,00   28  35,90   58  28,16 
   500            
 4 Entre 1501 y 2   51  15,84     2  25,00    3  10,00   12  15,38   34  16,50 
   000            
 5 entre 2001 y 2   22   6,83     1  12,50    2   6,67    4   5,13   15   7,28 
   500            
 6 Más de 2500      30   9,32     0   0,00    3  10,00    5   6,41   22  10,68 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       322  (322)     8    (8)   30   (30)   78   (78)  206  (206) 
 
       Ji cuadrado con 15 grados de libertad = 10,1959    (p = 0,8072) 
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Filas:    149. Gto_T-in 
Columnas: 126. País de residencia 
 
                                                                                           País_res 
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     España      Alemania    Reino Unido Irlanda     Francia     Austria     Países Bajo Bélgica     Suiza       Dinamarca   Italia      Otros        
                    MUESTRA                                                                            s                                                                        
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
Gto_T-in          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Menos de 500     14   4,35     4   5,26   10   7,19    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00 
 2 Entre 500 y 10  109  33,85    29  38,16   51  36,69   16  28,57    0   0,00    3  37,50    0   0,00    1 100,00    0   0,00    6  27,27    0   0,00    1  20,00    2  28,57 
   00             
 3 Entre 1001 y 1   96  29,81    20  26,32   42  30,22   20  35,71    1  50,00    1  12,50    3  60,00    0   0,00    0   0,00    6  27,27    1 100,00    0   0,00    2  28,57 
   500            
 4 Entre 1501 y 2   51  15,84    11  14,47   21  15,11    7  12,50    1  50,00    0   0,00    2  40,00    0   0,00    0   0,00    5  22,73    0   0,00    3  60,00    1  14,29 
   000            
 5 entre 2001 y 2   22   6,83     6   7,89    4   2,88    7  12,50    0   0,00    2  25,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    2   9,09    0   0,00    1  20,00    0   0,00 
   500            
 6 Más de 2500      30   9,32     6   7,89   11   7,91    6  10,71    0   0,00    2  25,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    3  13,64    0   0,00    0   0,00    2  28,57 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       322  (322)    76   (76)  139  (139)   56   (56)    2    (2)    8    (8)    5    (5)    1    (1)    0    (0)   22   (22)    1    (1)    5    (5)    7    (7) 
 
       Ji cuadrado con 55 grados de libertad = 52,1306    (p = 0,5850) 
 
 
 
Filas:    149. Gto_T-in 
Columnas: 127. Sexo 
 
                                         Sexo     
                               ----------------------- 
                     TOTAL     Hombre      Mujer        
                    MUESTRA                             
                  -----------  ----------- ----------- 
Gto_T-in          Frec    %    Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 
 1 Menos de 500     14   4,35    10   5,24    4   3,05 
 2 Entre 500 y 10  109  33,85    59  30,89   50  38,17 
   00             
 3 Entre 1001 y 1   96  29,81    53  27,75   43  32,82 
   500            
 4 Entre 1501 y 2   51  15,84    34  17,80   17  12,98 
   000            
 5 entre 2001 y 2   22   6,83    15   7,85    7   5,34 
   500            
 6 Más de 2500      30   9,32    20  10,47   10   7,63 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       322  (322)   191  (191)  131  (131) 
 
       Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 5,2681    (p = 0,3840) 
 
 
 
Filas:    149. Gto_T-in 
Columnas: 128. Edad 
 
                                                                                      Edad     
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Menor de 20 20 - 25     26 - 30     31 - 35     36 - 40     41 - 45     46 - 50     51 - 55     56 - 60     61 - 65     Mayor de 65  
                    MUESTRA                                                                                                                                         
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
Gto_T-in          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Menos de 500     14   4,35     0   0,00    0   0,00    1   3,45    4   7,27    4   5,80    1   1,89    2   5,41    0   0,00    0   0,00    1   7,69    1   8,33 
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 2 Entre 500 y 10  109  33,85     0   0,00    3  60,00    9  31,03   17  30,91   27  39,13   17  32,08   13  35,14    6  30,00   10  34,48    3  23,08    4  33,33 
   00             
 3 Entre 1001 y 1   96  29,81     0   0,00    1  20,00    8  27,59   15  27,27   20  28,99   19  35,85   13  35,14    6  30,00    5  17,24    6  46,15    3  25,00 
   500            
 4 Entre 1501 y 2   51  15,84     0   0,00    0   0,00    8  27,59    7  12,73   10  14,49   10  18,87    5  13,51    6  30,00    5  17,24    0   0,00    0   0,00 
   000            
 5 entre 2001 y 2   22   6,83     0   0,00    0   0,00    1   3,45    6  10,91    6   8,70    2   3,77    2   5,41    1   5,00    2   6,90    0   0,00    2  16,67 
   500            
 6 Más de 2500      30   9,32     0   0,00    1  20,00    2   6,90    6  10,91    2   2,90    4   7,55    2   5,41    1   5,00    7  24,14    3  23,08    2  16,67 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       322  (322)     0    (0)    5    (5)   29   (29)   55   (55)   69   (69)   53   (53)   37   (37)   20   (20)   29   (29)   13   (13)   12   (12) 
 
       Ji cuadrado con 50 grados de libertad = 44,0437    (p = 0,7101) 
 
 
 
Filas:    149. Gto_T-in 
Columnas: 130. Profesión 
 
                                                                                                Profesio 
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Empleado    Mando inter Alto ejecut Profesional Empresario  Autónomo    Funcionario Estudiante  Jubilado    Parado      Militar     Tareas del  Otros        
                    MUESTRA                medio       ivo          liberal                                                                                        hogar                    
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
Gto_T-in          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Menos de 500     14   4,35     1   3,57    3   4,84    1   2,38    5   6,76    1   2,70    0   0,00    1   3,85    1  50,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    1  11,11    0   0,00 
 2 Entre 500 y 10  109  33,85     9  32,14   26  41,94   12  28,57   25  33,78    9  24,32    5  27,78   11  42,31    1  50,00    3  15,00    0   0,00    0   0,00    6  66,67    2  66,67 
   00             
 3 Entre 1001 y 1   96  29,81     8  28,57   13  20,97   16  38,10   23  31,08   13  35,14    8  44,44    5  19,23    0   0,00    8  40,00    0   0,00    0   0,00    1  11,11    1  33,33 
   500            
 4 Entre 1501 y 2   51  15,84     4  14,29   14  22,58    5  11,90   11  14,86    9  24,32    2  11,11    4  15,38    0   0,00    1   5,00    0   0,00    0   0,00    1  11,11    0   0,00 
   000            
 5 entre 2001 y 2   22   6,83     4  14,29    3   4,84    4   9,52    5   6,76    0   0,00    0   0,00    3  11,54    0   0,00    3  15,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00 
   500            
 6 Más de 2500      30   9,32     2   7,14    3   4,84    4   9,52    5   6,76    5  13,51    3  16,67    2   7,69    0   0,00    5  25,00    1 100,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       322  (322)    28   (28)   62   (62)   42   (42)   74   (74)   37   (37)   18   (18)   26   (26)    2    (2)   20   (20)    1    (1)    0    (0)    9    (9)    3    (3) 
 
       Ji cuadrado con 60 grados de libertad = 68,3463    (p = 0,2149) 
 
 
 
Filas:    93. Puede indicarnos cuáles de las siguientes actividades ha practicado en la isla (respuestas múltiples): 
Columnas: 149. Gto_T-in 
 
                                                             Gto_T-in 
                               ----------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Menos de 50 Entre 500 y Entre 1001  Entre 1501  entre 2001  Más de 2500  
                    MUESTRA    0            1000       y 1500      y 2000      y 2500                   
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
Activida          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Golf             41  12,89     1   7,14    9   8,26   13  13,68    7  14,00    1   4,55   10  35,71 
 2 Actividades ac   45  14,15     1   7,14   11  10,09   13  13,68    8  16,00    6  27,27    6  21,43 
   uáticas (naveg 
 3 Submarinismo     31   9,75     0   0,00    6   5,50    9   9,47    6  12,00    4  18,18    6  21,43 
 4 Senderismo      117  36,79     4  28,57   36  33,03   38  40,00   20  40,00    8  36,36   11  39,29 
 5 Cicloturismo (   46  14,47     3  21,43   14  12,84   12  12,63    7  14,00    4  18,18    6  21,43 
   paseos en bici 
 6 Paseos a cabal   16   5,03     1   7,14    4   3,67    3   3,16    4   8,00    1   4,55    3  10,71 
   lo             
 7 Otras práctica   24   7,55     1   7,14    6   5,50    7   7,37    7  14,00    1   4,55    2   7,14 
   s deportivas ( 
 8 Excursiones o   248  77,99    12  85,71   90  82,57   71  74,74   38  76,00   16  72,73   21  75,00 
   visitas a pueb 
 9 Excursiones o   191  60,06    10  71,43   60  55,05   63  66,32   30  60,00   13  59,09   15  53,57 
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   visitas a luga 
10 Visitas a parq  124  38,99     6  42,86   45  41,28   32  33,68   22  44,00    8  36,36   11  39,29 
   ues o zonas na 
11 Observación de   35  11,01     1   7,14   15  13,76    7   7,37    6  12,00    3  13,64    3  10,71 
    pájaros       
12 Pasear          204  64,15    12  85,71   76  69,72   59  62,11   30  60,00   13  59,09   14  50,00 
13 Realizar activ   61  19,18     3  21,43   17  15,60   16  16,84   13  26,00    7  31,82    5  17,86 
   idades cultura 
14 Descubrir la g  246  77,36    11  78,57   80  73,39   80  84,21   36  72,00   16  72,73   23  82,14 
   astronomia loc 
15 Entretenimient   42  13,21     1   7,14   13  11,93    9   9,47    7  14,00    5  22,73    7  25,00 
   o nocturno.    
16 Visitas a parq   20   6,29     1   7,14    5   4,59    6   6,32    3   6,00    2   9,09    3  10,71 
   ues acuáticos  
17 Ir a la playa   205  64,47    10  71,43   74  67,89   69  72,63   28  56,00   11  50,00   13  46,43 
18 Tomar el sol e  212  66,67    10  71,43   69  63,30   66  69,47   32  64,00   16  72,73   19  67,86 
   n la piscina   
19 Ir de compras   150  47,17     8  57,14   51  46,79   46  48,42   21  42,00   11  50,00   13  46,43 
21 Pesca            10   3,14     0   0,00    2   1,83    1   1,05    1   2,00    2   9,09    4  14,29 
22 Otros (indicar   17   5,35     0   0,00    5   4,59    3   3,16    5  10,00    2   9,09    2   7,14 
    cuáles)       
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL      2085  (318)    96   (14)  688  (109)  623   (95)  331   (50)  150   (22)  197   (28) 
 
       Ji cuadrado con 105 grados de libertad = 81,9850    (p = 0,9530) 
 
 
 
 
 
 

TABULACIÓN DE VALORES MEDIOS 
 
 
 
                                                                                           País_res 
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     España      Alemania    Reino Unido Irlanda     Francia     Austria     Países Bajo Bélgica     Suiza       Dinamarca   Italia      Otros        
  VARIABLE          MUESTRA                                                                            s                                                                            F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
145 Gt-Or-re Med =   558,6304     734,5395    350,3885    697,5000   1025,0000   1160,0000    580,0000    250,0000      0,0000    579,0909    600,0000    414,0000    914,2857   F(11,310) = 6,1682 
               N =        322           76         139          56           2           8           5           1           0          22           1           5           7      (p = 0,0000) 
 
146 Gt-De-re Med =   866,9410     628,3553    970,7914    824,1071    550,0000    762,5000    880,0000    600,0000      0,0000   1089,0909    600,0000   1380,0000    950,0000   F(11,310) = 1,5112 
               N =        322           76         139          56           2           8           5           1           0          22           1           5           7      (p = 0,1261) 
 
147 Gt-To-re Med =  1425,5714    1362,8947   1321,1799   1521,6071   1575,0000   1922,5000   1460,0000    850,0000      0,0000   1668,1818   1200,0000   1794,0000   1864,2857   F(11,310) = 0,9630 
               N =        322           76         139          56           2           8           5           1           0          22           1           5           7      (p = 0,4803) 
 
 
 
 
                                                                                           País_res 
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     España      Alemania    Reino Unido Irlanda     Francia     Austria     Países Bajo Bélgica     Suiza       Dinamarca   Italia      Otros        
  VARIABLE          MUESTRA                                                                            s                                                                            F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
124 Dur_viaj Med =     8,4606       7,8450      9,0341      8,3452      6,5833      8,5455      9,3636      5,6667      7,0000      8,7667      7,2000      9,6250      6,3333   F(11,496) = 1,3322 
               N =        508          129         205          84          12          11          11           3           1          30           5           8           9      (p = 0,2029) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXES                                                                                                                                                                                                                                   I 

 

 
- 456 - 

                                              Tip_esta 
                               ----------------------------------- 
                     TOTAL     Agroturismo Turismo rur Turismo de   
  VARIABLE          MUESTRA                al          interior         F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- -----------   ------------------- 
148 Gt-T/d-r Med =   192,5276     184,2403    216,6710    198,1367   F(2,319) = 1,5144 
               N =        322          226          72          24      (p = 0,2215) 
 
 
 
                                              Isla     
                               ----------------------------------- 
                     TOTAL     Mallorca    Menorca     Ibiza        
  VARIABLE          MUESTRA                                             F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- -----------   ------------------- 
148 Gt-T/d-r Med =   192,5276     181,5110    178,8360    275,6926   F(2,319) = 8,3250 
               N =        322          236          47          39      (p = 0,0003) 
 
 
 
                                                        Gr_satis 
                               ----------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Nada satisf Poco satisf Indiferente Bastante sa Muy satisfe  
  VARIABLE          MUESTRA    echo        echo                    tisfecho    cho              F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
148 Gt-T/d-r Med =   192,5276     172,0817    400,0000    263,6770    184,6796    192,9992   F(4,317) = 1,3428 
               N =        322            6           1          10         113         192      (p = 0,2539) 
 
 
 
 
                                              Repetir  
                               ----------------------------------- 
                     TOTAL     Sí          No          No lo sabe   
  VARIABLE          MUESTRA                                             F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- -----------   ------------------- 
148 Gt-T/d-r Med =   192,5276     191,5129    193,3570    195,4653   F(2,319) = 0,0237 
               N =        322          234          10          78      (p = 0,9766) 
 
 
 
                                                        Comp_via 
                               ----------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Solo        En pareja   En familia  Con amigos  Otros grupo  
  VARIABLE          MUESTRA                                                    s                F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
148 Gt-T/d-r Med =   192,5276     230,2520    191,8270    180,4622    211,5420    291,2700   F(4,317) = 0,6731 
               N =        322            5         236          58          20           3      (p = 0,6110) 
 
 
 
                                                             Tipo_via 
                               ----------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Transporte  Paquete tur Paquete tur Paquete tur Paquete tur Otros        
  VARIABLE          MUESTRA    y alojamien ístico - Pe ístico - Me ístico - Al ístico - Só                  F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
148 Gt-T/d-r Med =   192,5276     184,5368    209,5233    262,3358    210,8608    176,9996    192,3500   F(5,316) = 1,0491 
               N =        322          207           3          12          65          26           8      (p = 0,3888) 
 
 
 
                                                                                           País_res 
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     España      Alemania    Reino Unido Irlanda     Francia     Austria     Países Bajo Bélgica     Suiza       Dinamarca   Italia      Otros        
  VARIABLE          MUESTRA                                                                            s                                                                            F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
148 Gt-T/d-r Med =   192,5276     200,2907    167,5513    204,5584    175,0000    244,7525    239,6680    141,6700      0,0000    216,3286    171,4300    288,6680    286,4100   F(11,310) = 1,2170 
               N =        322           76         139          56           2           8           5           1           0          22           1           5           7      (p = 0,2745) 
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                                         Sexo     
                               ----------------------- 
                     TOTAL     Hombre      Mujer        
  VARIABLE          MUESTRA                                 F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- -----------   ------------------- 
148 Gt-T/d-r Med =   192,5276     204,0031    175,7962   F(1,320) = 3,2269 
               N =        322          191         131      (p = 0,0734) 
 
 
 
                                                                                      Edad     
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Menor de 20 20 - 25     26 - 30     31 - 35     36 - 40     41 - 45     46 - 50     51 - 55     56 - 60     61 - 65     Mayor de 65  
  VARIABLE          MUESTRA                                                                                                                                             F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
148 Gt-T/d-r Med =   192,5276       0,0000    161,5420    223,3807    185,9858    174,4481    216,0915    170,7303    182,1905    224,9834    192,8700    166,3742   F(10,311) = 0,7468 
               N =        322            0           5          29          55          69          53          37          20          29          13          12      (p = 0,6801) 
 
 
 
                                                   Niv_estu 
                               ----------------------------------------------- 
                     TOTAL     Sin estudio Estudios pr Estudios se Estudios un  
  VARIABLE          MUESTRA    s           imarios     cundarios   iversitario      F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
148 Gt-T/d-r Med =   192,5276     138,5388    176,0273    181,4159    201,2346   F(3,318) = 0,9801 
               N =        322            8          30          78         206      (p = 0,4023) 
 
 
 
                                                                                                Profesio 
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Empleado    Mando inter Alto ejecut Profesional Empresario  Autónomo    Funcionario Estudiante  Jubilado    Parado      Militar     Tareas del  Otros        
  VARIABLE          MUESTRA                medio       ivo          liberal                                                                                        hogar                        F de 
SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------   --------------
----- 
148 Gt-T/d-r Med =   192,5276     205,9864    162,0127    236,1974    186,6657    215,7743    226,4917    184,2877    100,0000    176,9205    261,1100      0,0000    135,3178    126,1900   F(12,309) = 
1,1164 
               N =        322           28          62          42          74          37          18          26           2          20           1           0           9           3      (p = 
0,3459) 
 
 
 
                                                                                 Ingr_men 
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Menos de 10 Entre 1001  Entre 1501- Entre 2001- Entre 2501  Entre 3001  Entre 3501  Entre 4001  Entre 4501  Más de 5001  
  VARIABLE          MUESTRA    00          - 1500       2000        2500       - 3000      - 3500      - 4000      - 4500      - 5000                       F de SNEDECOR 
------------      -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------   ------------------- 
148 Gt-T/d-r Med =   194,4280       0,0000    145,5150    189,5063    162,4027    199,8831    188,2270    219,6919    168,4100    227,4188    212,6146   F(9,225) = 0,6682 
               N =        235            0           6          24          33          42          23          16          18           8          65      (p = 0,7399) 
 
 
 
Filas:    137. Gasto total en intervalos (en euros) 
Columnas: 1. Tip_esta 
 
                                              Tip_esta 
                               ----------------------------------- 
                     TOTAL     Agroturismo Turismo rur Turismo de   
                    MUESTRA                al          interior     
                  -----------  ----------- ----------- ----------- 
Gto_T-in          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Menos de 500     52  12,87    32  11,43   11  12,09    9  27,27 
 2 Entre 500 y 10  136  33,66   103  36,79   21  23,08   12  36,36 
   00             
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 3 Entre 1001 y 1  107  26,49    70  25,00   31  34,07    6  18,18 
   500            
 4 Entre 1501 y 2   53  13,12    38  13,57   10  10,99    5  15,15 
   000            
 5 Entre 2001 y 2   22   5,45    19   6,79    3   3,30    0   0,00 
   500            
 6 Más de 2500      34   8,42    18   6,43   15  16,48    1   3,03 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       404  (404)   280  (280)   91   (91)   33   (33) 
 
       Ji cuadrado con 10 grados de libertad = 26,2359    (p = 0,0034) 
 
 
Filas:    137. Gasto total en intervalos (en euros) 
Columnas: 2. Isla 
                                              Isla     
                               ----------------------------------- 
                     TOTAL     Mallorca    Menorca     Ibiza        
                    MUESTRA                                         
                  -----------  ----------- ----------- ----------- 
Gto_T-in          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Menos de 500     52  12,87    45  14,90    5   9,09    2   4,26 
 2 Entre 500 y 10  136  33,66    99  32,78   27  49,09   10  21,28 
   00             
 3 Entre 1001 y 1  107  26,49    79  26,16   11  20,00   17  36,17 
   500            
 4 Entre 1501 y 2   53  13,12    42  13,91    6  10,91    5  10,64 
   000            
 5 Entre 2001 y 2   22   5,45    14   4,64    4   7,27    4   8,51 
   500            
 6 Más de 2500      34   8,42    23   7,62    2   3,64    9  19,15 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       404  (404)   302  (302)   55   (55)   47   (47) 
 
       Ji cuadrado con 10 grados de libertad = 23,1744    (p = 0,0101) 
 
 
Filas:    137. Gasto total en intervalos (en euros) 
Columnas: 119. ¿Tiene pensado volver a un establecimiento de turismo rural de las Baleares en los próximos 3 años? 
 
                                              Repetir  
                               ----------------------------------- 
                     TOTAL     Sí          No          No lo sabe   
                    MUESTRA                                         
                  -----------  ----------- ----------- ----------- 
Gto_T-in          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Menos de 500     52  12,87    36  12,37    2  13,33   14  14,29 
 2 Entre 500 y 10  136  33,66    97  33,33    5  33,33   34  34,69 
   00             
 3 Entre 1001 y 1  107  26,49    82  28,18    3  20,00   22  22,45 
   500            
 4 Entre 1501 y 2   53  13,12    35  12,03    3  20,00   15  15,31 
   000            
 5 Entre 2001 y 2   22   5,45    14   4,81    1   6,67    7   7,14 
   500            
 6 Más de 2500      34   8,42    27   9,28    1   6,67    6   6,12 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       404  (404)   291  (291)   15   (15)   98   (98) 
 
       Ji cuadrado con 10 grados de libertad = 4,2702    (p = 0,9343) 
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Filas:    137. Gasto total en intervalos (en euros) 
Columnas: 30. ¿Cómo ha realizado su reserva? 
 
                                                        Form_res 
                               ----------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     En una agen A través de A través de A través de Otros medio  
                    MUESTRA    cia de viaj  internet e  internet e  internet e s (teléfono  
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
Gto_T-in          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Menos de 500     52  13,03     6   8,70    7  13,21   11  15,07   20  13,51    8  14,29 
 2 Entre 500 y 10  134  33,58    26  37,68   18  33,96   24  32,88   48  32,43   18  32,14 
   00             
 3 Entre 1001 y 1  106  26,57    25  36,23   15  28,30   17  23,29   33  22,30   16  28,57 
   500            
 4 Entre 1501 y 2   53  13,28     7  10,14    9  16,98    9  12,33   24  16,22    4   7,14 
   000            
 5 Entre 2001 y 2   22   5,51     2   2,90    3   5,66    4   5,48    8   5,41    5   8,93 
   500            
 6 Más de 2500      32   8,02     3   4,35    1   1,89    8  10,96   15  10,14    5   8,93 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       399  (399)    69   (69)   53   (53)   73   (73)  148  (148)   56   (56) 
 
       Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 16,6723    (p = 0,6741) 
 
 
 
 
Filas:    137. Gasto total en intervalos (en euros) 
Columnas: 120. Este viaje lo ha realizado: 
                                                        Comp_via 
                               ----------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Solo        En pareja   En familia  Con amigos  Otros grupo  
                    MUESTRA                                                    s            
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
Gto_T-in          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Menos de 500     52  12,87     3  37,50   31  10,88   14  17,50    3  11,54    1  20,00 
 2 Entre 500 y 10  136  33,66     2  25,00  100  35,09   26  32,50    8  30,77    0   0,00 
   00             
 3 Entre 1001 y 1  107  26,49     1  12,50   76  26,67   20  25,00    8  30,77    2  40,00 
   500            
 4 Entre 1501 y 2   53  13,12     1  12,50   39  13,68    6   7,50    5  19,23    2  40,00 
   000            
 5 Entre 2001 y 2   22   5,45     1  12,50   14   4,91    7   8,75    0   0,00    0   0,00 
   500            
 6 Más de 2500      34   8,42     0   0,00   25   8,77    7   8,75    2   7,69    0   0,00 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       404  (404)     8    (8)  285  (285)   80   (80)   26   (26)    5    (5) 
 
       Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 20,3590    (p = 0,4357) 
 
 
Filas:    137. Gasto total en intervalos (en euros) 
Columnas: 121. Tipo de viaje contratado 
 
                                                             Tipo_via 
                               ----------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Transporte  Paquete tur Paquete tur Paquete tur Paquete tur Otros        
                    MUESTRA    y alojamien ístico - Pe ístico - Me ístico - Al ístico - Só              
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
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Gto_T-in          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Menos de 500     52  12,87    36  14,34    0   0,00    2  12,50    8   8,99    1   3,33    5  35,71 
 2 Entre 500 y 10  136  33,66    83  33,07    2  66,67    4  25,00   31  34,83   12  40,00    4  28,57 
   00             
 3 Entre 1001 y 1  107  26,49    71  28,29    0   0,00    3  18,75   21  23,60    8  26,67    3  21,43 
   500            
 4 Entre 1501 y 2   53  13,12    34  13,55    1  33,33    1   6,25   13  14,61    3  10,00    1   7,14 
   000            
 5 Entre 2001 y 2   22   5,45    13   5,18    0   0,00    3  18,75    5   5,62    1   3,33    0   0,00 
   500            
 6 Más de 2500      34   8,42    14   5,58    0   0,00    3  18,75   11  12,36    5  16,67    1   7,14 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       404  (404)   251  (251)    3    (3)   16   (16)   89   (89)   30   (30)   14   (14) 
 
       Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 30,8757    (p = 0,1932) 
 
 
Filas:    137. Gasto total en intervalos (en euros) 
Columnas: 126. País de residencia 
 
                                                                                           País_res 
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     España      Alemania    Reino Unido Irlanda     Francia     Austria     Países Bajo Bélgica     Suiza       Dinamarca   Italia      Otros        
                    MUESTRA                                                                            s                                                                        
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
Gto_T-in          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Menos de 500     52  12,87     7   7,45   32  18,71    3   4,48    1  20,00    0   0,00    4  40,00    0   0,00    0   0,00    2   6,90    3  75,00    0   0,00    0   0,00 
 2 Entre 500 y 10  136  33,66    42  44,68   57  33,33   19  28,36    1  20,00    3  33,33    0   0,00    1 100,00    1 100,00    8  27,59    0   0,00    1  20,00    3  37,50 
   00             
 3 Entre 1001 y 1  107  26,49    20  21,28   46  26,90   25  37,31    2  40,00    1  11,11    4  40,00    0   0,00    0   0,00    6  20,69    1  25,00    0   0,00    2  25,00 
   500            
 4 Entre 1501 y 2   53  13,12    12  12,77   21  12,28    7  10,45    1  20,00    0   0,00    2  20,00    0   0,00    0   0,00    6  20,69    0   0,00    3  60,00    1  12,50 
   000            
 5 Entre 2001 y 2   22   5,45     6   6,38    4   2,34    7  10,45    0   0,00    2  22,22    0   0,00    0   0,00    0   0,00    2   6,90    0   0,00    1  20,00    0   0,00 
   500            
 6 Más de 2500      34   8,42     7   7,45   11   6,43    6   8,96    0   0,00    3  33,33    0   0,00    0   0,00    0   0,00    5  17,24    0   0,00    0   0,00    2  25,00 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       404  (404)    94   (94)  171  (171)   67   (67)    5    (5)    9    (9)   10   (10)    1    (1)    1    (1)   29   (29)    4    (4)    5    (5)    8    (8) 
 
       Ji cuadrado con 55 grados de libertad = 94,5772    (p = 0,0007) 
 
 
Filas:    137. Gasto total en intervalos (en euros) 
Columnas: 127. Sexo 
 
                                         Sexo     
                               ----------------------- 
                     TOTAL     Hombre      Mujer        
                    MUESTRA                             
                  -----------  ----------- ----------- 
Gto_T-in          Frec    %    Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 
 1 Menos de 500     52  12,90    32  13,85   20  11,63 
 2 Entre 500 y 10  136  33,75    72  31,17   64  37,21 
   00             
 3 Entre 1001 y 1  107  26,55    56  24,24   51  29,65 
   500            
 4 Entre 1501 y 2   53  13,15    35  15,15   18  10,47 
   000            
 5 Entre 2001 y 2   21   5,21    14   6,06    7   4,07 
   500            
 6 Más de 2500      34   8,44    22   9,52   12   6,98 
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                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       403  (403)   231  (231)  172  (172) 
 
       Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 5,6849    (p = 0,3381) 
 
Filas:    137. Gasto total en intervalos (en euros) 
Columnas: 128. Edad 
 
                                                                                      Edad     
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Menor de 20 20 - 25     26 - 30     31 - 35     36 - 40     41 - 45     46 - 50     51 - 55     56 - 60     61 - 65     Mayor de 65  
                    MUESTRA                                                                                                                                         
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
Gto_T-in          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Menos de 500     52  12,90     1 100,00    2  28,57    2   6,06    8  12,12    8   9,88    8  11,59    9  17,65    4  13,33    2   6,25    6  31,58    2  14,29 
 2 Entre 500 y 10  136  33,75     0   0,00    3  42,86   11  33,33   22  33,33   34  41,98   20  28,99   19  37,25    9  30,00   10  31,25    4  21,05    4  28,57 
   00             
 3 Entre 1001 y 1  107  26,55     0   0,00    1  14,29    9  27,27   16  24,24   20  24,69   24  34,78   13  25,49    9  30,00    6  18,75    6  31,58    3  21,43 
   500            
 4 Entre 1501 y 2   53  13,15     0   0,00    0   0,00    8  24,24    7  10,61   11  13,58   10  14,49    6  11,76    6  20,00    5  15,63    0   0,00    0   0,00 
   000            
 5 Entre 2001 y 2   21   5,21     0   0,00    0   0,00    1   3,03    6   9,09    5   6,17    2   2,90    2   3,92    1   3,33    2   6,25    0   0,00    2  14,29 
   500            
 6 Más de 2500      34   8,44     0   0,00    1  14,29    2   6,06    7  10,61    3   3,70    5   7,25    2   3,92    1   3,33    7  21,88    3  15,79    3  21,43 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       403  (403)     1    (1)    7    (7)   33   (33)   66   (66)   81   (81)   69   (69)   51   (51)   30   (30)   32   (32)   19   (19)   14   (14) 
 
       Ji cuadrado con 50 grados de libertad = 57,6866    (p = 0,2123) 
 
 
Filas:    137. Gasto total en intervalos (en euros) 
Columnas: 129. Nivel de estudios 
 
                                                   Niv_estu 
                               ----------------------------------------------- 
                     TOTAL     Sin estudio Estudios pr Estudios se Estudios un  
                    MUESTRA    s           imarios     cundarios   iversitario  
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- 
Gto_T-in          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Menos de 500     52  12,94     1  11,11    6  15,79   16  16,16   28  10,98 
 2 Entre 500 y 10  136  33,83     4  44,44   14  36,84   31  31,31   87  34,12 
   00             
 3 Entre 1001 y 1  107  26,62     1  11,11   10  26,32   30  30,30   66  25,88 
   500            
 4 Entre 1501 y 2   53  13,18     2  22,22    3   7,89   12  12,12   36  14,12 
   000            
 5 Entre 2001 y 2   20   4,98     1  11,11    2   5,26    4   4,04   13   5,10 
   500            
 6 Más de 2500      34   8,46     0   0,00    3   7,89    6   6,06   25   9,80 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       402  (402)     9    (9)   38   (38)   99   (99)  255  (255) 
 
       Ji cuadrado con 15 grados de libertad = 8,2579    (p = 0,9130) 
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Filas:    137. Gasto total en intervalos (en euros) 
Columnas: 130. Profesión 
 
                                                                                                Profesio 
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     TOTAL     Empleado    Mando inter Alto ejecut Profesional Empresario  Autónomo    Funcionario Estudiante  Jubilado    Parado      Militar     Tareas del  Otros        
                    MUESTRA                medio       ivo          liberal                                                                                        hogar                    
                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
Gto_T-in          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Menos de 500     49  12,47     5  14,29    7  10,00   11  20,00    8   9,09    5  10,87    1   4,55    5  16,13    2  66,67    2   8,33    0   0,00    0   0,00    2  15,38    1  20,00 
 2 Entre 500 y 10  134  34,10    11  31,43   29  41,43   13  23,64   35  39,77   12  26,09    7  31,82   12  38,71    1  33,33    3  12,50    0   0,00    0   0,00    8  61,54    3  60,00 
   00             
 3 Entre 1001 y 1  106  26,97     9  25,71   13  18,57   17  30,91   27  30,68   14  30,43    9  40,91    5  16,13    0   0,00    9  37,50    0   0,00    0   0,00    2  15,38    1  20,00 
   500            
 4 Entre 1501 y 2   50  12,72     4  11,43   14  20,00    5   9,09   10  11,36    9  19,57    2   9,09    4  12,90    0   0,00    1   4,17    0   0,00    0   0,00    1   7,69    0   0,00 
   000            
 5 Entre 2001 y 2   20   5,09     4  11,43    3   4,29    4   7,27    3   3,41    0   0,00    0   0,00    3   9,68    0   0,00    3  12,50    0   0,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00 
   500            
 6 Más de 2500      34   8,65     2   5,71    4   5,71    5   9,09    5   5,68    6  13,04    3  13,64    2   6,45    0   0,00    6  25,00    1 100,00    0   0,00    0   0,00    0   0,00 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL       393  (393)    35   (35)   70   (70)   55   (55)   88   (88)   46   (46)   22   (22)   31   (31)    3    (3)   24   (24)    1    (1)    0    (0)   13   (13)    5    (5) 
 
       Ji cuadrado con 60 grados de libertad = 77,3570    (p = 0,0652) 
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TAULA 31-  Segmentació dels turistes en funció de la despesa total al dia 
realitzada. 
 
 
 

ANALISIS A.I.D (Automatic Interaction Detection) 
 
 
VARIABLE A EXPLICAR:     Gt.T/d-a - Gasto total al dia adaptado                                                                                                            
 
VARIABLE EXPLICATIVA 1 : Tip_esta -  (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 2 : Isla     -  (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 3 : Gr_satis - Valore el grado de satisfacción global de su viaje a Baleares 
(monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 4 : Repetir  - ¿Tiene pensado volver a un establecimiento de turismo rural de 
las Baleares en los próximos 3 años? (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 5 : Comp_via - Este viaje lo ha realizado: (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 6 : Tipo_via - Tipo de viaje contratado (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 7 : País_res - País de residencia (libre) 
VARIABLE EXPLICATIVA 8 : Sexo     - Sexo (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 9 : Edad     - Edad (libre) 
VARIABLE EXPLICATIVA 10: Niv_estu - Nivel de estudios (monótona) 
VARIABLE EXPLICATIVA 11: Profesio - Profesión (monótona) 
 
 
TAMAÑO MINIMO DE LOS SEGMENTOS: 27   
CONTRIBUCIÓN MINIMA DE LA PARTICION A LA EXPLICACIÓN DE LA VARIANZA:   1,0% 
 

 
                                                                                                                                                                 
 
PROPORCIÓN TOTAL DE VARIANZA EXPLICADA: R2 = 0,1112 
 
 
                        PERFIL DE LOS SEGMENTOS 
                        
GRUPO 1   :  Tamaño: 548;  Media: 175,6567;  Desv. estándar: 118,6964 
             Total muestra 
 
GRUPO 2   :  Tamaño: 302;  Media: 194,0330;  Desv. estándar: 13230,2127 
- PAÍS_RES:  Francia, Italia, Otros, Reino Unido, Suiza, España y Irlanda 
 
GRUPO 3   :  Tamaño: 246;  Media: 153,0972;  Desv. estándar: 14219,4166 
- PAÍS_RES:  Países Bajos, Austria, Alemania, Bélgica y Dinamarca 
 
GRUPO 4   :  Tamaño: 237;  Media: 179,8997;  Desv. estándar: 11109,4635 
- PAÍS_RES:  Francia, Italia, Otros, Reino Unido, Suiza, España y Irlanda 
- ISLA    :  Mallorca y Menorca 
 
GRUPO 5   :  Tamaño: 65;  Media: 245,5653;  Desv. estándar: 17578,8948 
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- PAÍS_RES:  Francia, Italia, Otros, Reino Unido, Suiza, España y Irlanda 
- ISLA    :  Ibiza 
 
GRUPO 6   :  Tamaño: 159;  Media: 161,1020;  Desv. estándar: 6760,8657 
- PAÍS_RES:  Francia, Italia, Otros, Reino Unido, Suiza, España y Irlanda 
- ISLA    :  Mallorca y Menorca 
- TIP_ESTA:  Agroturismo 
 
GRUPO 7   :  Tamaño: 78;  Media: 218,2181;  Desv. estándar: 17785,3132 
- PAÍS_RES:  Francia, Italia, Otros, Reino Unido, Suiza, España y Irlanda 
- ISLA    :  Mallorca y Menorca 
- TIP_ESTA:  Turismo rural y Turismo de interior 
 
GRUPO 8   :  Tamaño: 38;  Media: 280,4806;  Desv. estándar: 23294,5056 
- PAÍS_RES:  Francia, Italia, Otros, Reino Unido, Suiza, España y Irlanda 
- ISLA    :  Ibiza 
- EDAD    :  41 - 45, Mayor de 65, 26 - 30, 36 - 40 y 56 - 60 
 
GRUPO 9   :  Tamaño: 27;  Media: 196,4252;  Desv. estándar: 5404,2107 
- PAÍS_RES:  Francia, Italia, Otros, Reino Unido, Suiza, España y Irlanda 
- ISLA    :  Ibiza 
- EDAD    :  46 - 50, 31 - 35, 20 - 25, 51 - 55 y 61 - 65 
 
GRUPO 10   :  Tamaño: 30;  Media: 269,6955;  Desv. estándar: 27597,2536 
- PAÍS_RES:  Francia, Italia, Otros, Reino Unido, Suiza, España y Irlanda 
- ISLA    :  Mallorca y Menorca 
- TIP_ESTA:  Turismo rural y Turismo de interior 
- EDAD    :  56 - 60, 41 - 45 y 26 - 30 
 
GRUPO 11   :  Tamaño: 48;  Media: 186,0448;  Desv. estándar: 8961,5306 
- PAÍS_RES:  Francia, Italia, Otros, Reino Unido, Suiza, España y Irlanda 
- ISLA    :  Mallorca y Menorca 
- TIP_ESTA:  Turismo rural y Turismo de interior 
- EDAD    :  20 - 25, 36 - 40, 31 - 35, Mayor de 65, 46 - 50, 61 - 65 y 51 - 55 
 
 
 
SEGMENTOS FINALES 
 
Segmento   Identificación   Tamaño       Media      Desv.estándar 
--------   --------------   ------   ------------   ------------- 
   1          Grupo 3         246        153,097       14219,417 
   2          Grupo 6         159        161,102        6760,866 
   3          Grupo 8          38        280,481       23294,506 
   4          Grupo 9          27        196,425        5404,211 
   5          Grupo 10         30        269,695       27597,254 
   6          Grupo 11         48        186,045        8961,531 
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ANNEX II 
 

Tabla  Distribución de ji-cuadrado 

 
  Probabilidad de un valor superior 

Grados de libertad 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 
1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 
2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,60 
3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 
4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 
5 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 
6 10,64 12,59 14,45 16,81 18,55 
7 12,02 14,07 16,01 18,48 20,28 
8 13,36 15,51 17,53 20,09 21,95 
9 14,68 16,92 19,02 21,67 23,59 
10 15,99 18,31 20,48 23,21 25,19 
11 17,28 19,68 21,92 24,73 26,76 
12 18,55 21,03 23,34 26,22 28,30 
13 19,81 22,36 24,74 27,69 29,82 
14 21,06 23,68 26,12 29,14 31,32 
15 22,31 25,00 27,49 30,58 32,80 
16 23,54 26,30 28,85 32,00 34,27 
17 24,77 27,59 30,19 33,41 35,72 
18 25,99 28,87 31,53 34,81 37,16 
19 27,20 30,14 32,85 36,19 38,58 
20 28,41 31,41 34,17 37,57 40,00 
21 29,62 32,67 35,48 38,93 41,40 
22 30,81 33,92 36,78 40,29 42,80 
23 32,01 35,17 38,08 41,64 44,18 
24 33,20 36,42 39,36 42,98 45,56 
25 34,38 37,65 40,65 44,31 46,93 
26 35,56 38,89 41,92 45,64 48,29 
27 36,74 40,11 43,19 46,96 49,65 
28 37,92 41,34 44,46 48,28 50,99 
29 39,09 42,56 45,72 49,59 52,34 
30 40,26 43,77 46,98 50,89 53,67 
40 51,81 55,76 59,34 63,69 66,77 
50 63,17 67,50 71,42 76,15 79,49 
60 74,40 79,08 83,30 88,38 91,95 
70 85,53 90,53 95,02 100,43 104,21 
80 96,58 101,88 106,63 112,33 116,32 
90 107,57 113,15 118,14 124,12 128,30 

100 118,50 124,34 129,56 135,81 140,17 
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ANNEX III 
 
 
 
ASSOCIACIÓ AGROTURISME BALEAR,(Ventura Rubí / Brigitte Forster ). Avda. 
Gabriel Alomar i Villalonga 8A, 2A. 07006 Palma de Mallorca. Tel (34) 971 72 15 
08, Fax. (34) 971 71 73 17.  www.topfincas.com; e-mail: info@topfincas.com. 
 
ASSOCIACIÓ DE FINQUES D’AGROTURISME DE MALLORCA – PIMEM, (Pepe Erias 
Arbona). Via Alemania 2-3, 07003 Palma de Mallorca. Tel.: 657 91 95 56, Fax.: 
(34) 971 72 75 68. www.fincaturismo.com; e-mail: info@fincaturismo.com 
 
REIS DE MALLORCA – Hotels amb caràcter. Sede Central: Integral consultores. C/ 
Tomás Forteza, 55 A -1A; 07006 Palma de Mallorca.  Tel.: (34) 971 77 07 37; Fax.: 
(34) 971 46 40 13. www.reisdemallorca.com.; e-mail: info@reisdemallorca.com 
 
FEDERACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE MALLORCA -FEHM-| C/ Aragó, 215 3ª 
planta. 07008 Palma de Mallorca| Balears. Tel.: (34) 971 706007 | Fax. (+34) 971 
470971. Web: www.mallorcahotelguide.com; e-mail: consultes@fehm.es | 
www.fehm.info 
 
ASOCIACIÓN HOTELERA DE MENORCA – ASHOME. | C/ Artrutx 10, 2-2a. 07714 
POIMA Maó. Tel.: (34) 971 36 10 03; Fax.: (34) 971 36 28 57. 
www.visitmenorca.com; menorca@ashome.es.  
 
FEDERACIÓN DE HOTELES DE IBIZA Y FORMENTERA. C/ Historiador José Clapés 4, 
07800 Ibiza. | C/ des Cubells 30, 2n (Cemplexe Vila Parc), 07800 Eivissa; Fax.: 
(34)971 19 98 00. EIVISSA: www.travel2ibiza.com;  info@ibizahotelsguide.com; 
Fax.: (34) 971 30 46 62; FORMENTERA: www.travel2formentera.com; 
info@formenterahotelsguide.com; Fax.: (34) 971 30 46 62. 
 
AGRUPACIÓ DE CADENES HOTELERES – ILLES BALEARS, La Rambla 9, entresol – 
esquerra, 07003 Palma. www.cadenashoteleras.com; 
agrupacio@cadeneshoteleres.org .  
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ANNEX IV 
 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ  PRÉVIA D’HOTEL RURAL 
 

 Instància amb indicació de les unitats d’allotjament i les places, així com el nom 
de l’establiment i un telèfon de contacte. 

 
 Projecte o expedient de legalització, redactat  per un tècnic competent i visat 

pel col·legi oficial corresponent, en el qual, si s’escau, s’hi detallin les reformes 
necessàries. Aquest projecte o expedient de legalització constarà com a mínim 
de memòria descriptiva en la que es detallin les qualitats dels materials i les 
instal·lacions, plànols acotats i a escala, de situació, emplaçament en que 
figurin totes les edificacions existents parcel·la, plantes, alçades i seccions, 
referits tant a l’estat actual com al de les reformes propostes i en els quals 
hauran de constar el mobiliari, la distribució de cuines i les peces de sanitaris. 
 

 Projecte de mesures de seguretat i protecció contra incendis, redactat per un 
tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent. 

 
 Descripció dels serveis de què disposen els terrenys i, en el cas que s’hagin de 

construir o instal·lar, projecte subscrit per un tècnic competent  i visat pel 
col·legi oficial corresponent sobre els quals s’hi hagin d’instal·lar o construir. 
Aquest serveis urbanístics seran, com a mínim, dotació d’aigua potable, 
d’electricitat, d’evacuació i de tractament d’aigües residuals i accés rodat 
correctament senyalitzat. 
 

 Fotografies en color de totes les edificacions  i de l’entorn, amb indicació de 
quines són les que s’han de destinar a serveis turístics. 

 
 Escriptura de propietat, en la qual s’haurà de reflectir la superfície del terreny o 

finca destinats a l’activitat pretesa. 
 

 Documentació  en la qual consti l’antiguitat de les edificacions que es pretenen 
destinar a l’activitat turística. 
 

 Certificat o informe, expedit per l’ajuntament corresponent, en el qual consti la 
inexistència d’expedient d’infracció urbanística i que el projecte o activitat que 
es pretenen dur a terme no impliquen un augment de volum o un canvi de la 
tipologia original de les edificaciones. En el mateix document, també haurà de 
fer-se constar que les edificacions es troben situades en sòl no urbanitzable, o si 
s’escau, que, en provenir d’un predi rústic, s’han inclòs en el nucli urbà per 
creixement d’aquest. 
 

 Quan la instal·lació es pretengui realitzar en edificis catalogats pels valors 
arquitectònics o històrico-artistcs, haurà d’adjuntar-s’hi un informe favorable de 
la Comissió de Patrimoni Històrico-artístic. En tot cas, la Conselleria de Turisme 
podrà recaptar l’informe esmentat, o el que consideri necessari, de qualsevol 
organisme o entitat.   
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SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PRÈVIA D’AGROTURISME 
 
 Instància amb indicació de les unitats d’allotjament i les places, així com el nom 

de l’establiment i un telèfon de contacte. 
 
 Memòria descriptiva, en la qual figurin, com a mínim, les dades següents: nom 

de la finca, situació (municipi, paratge, etc.) característiques de la finca 
(superfície total, superfície cultivable, tant de reguiu com de secà, superfície de 
pinar, etc.), distància al nucli urbà de població més proper, distància a la 
carretera i característiques del camí d’accés, distància de la mar, descripció del 
paisatge, capacitat d’allotjament (nombre d’habitacions i banys), serveis que 
s’hi prestaran, a més de l’allotjament i el desdejuni, productes que ofereix  
l’explotació i indrets d’interès turístic dels voltants de l’explotació. 
 

 Plànols acotats de les edificaciones, en els quals es detallin els equipaments o 
serveis i, en el cas d’haver-hi d’efectuar obres, si són menors, memòria 
valorada i, si són majors o instal·lacions, projecte o expedient de legalització, 
redactat per un tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent, en el 
qual es detallin l’estat actual i les reformes proposades.  
 

 Projecte de mesures de seguretat i protecció contra incendis redactat per un 
tècnic competent  i visat pel col·legi oficial corresponent.  
 

 Descripció dels serveis de què disposa la parcel·la i, en el cas que s’hagin de 
construir o instal·lar, projecte subscrit per un tècnic competent i visat pel 
col·legi oficial corresponent. Aquests serveis seran com a mínim, dotació d’aigua 
potable, d’electricitat d’evacuació i tractament d’aigües residuals i accés rodat 
correctament senyalitzat. 
 

 Fotografies en color de totes les edificacions i l’entorn, amb indicació de quines 
són les que s’han de destinar a serveis turístics.  
 

 Escriptura de propietat i, si s’escau, contracte de lloguer, de parceria o de 
qualsevol altra forma admesa en dret o pel costum del lloc. Quan la persona 
sol·licitant no sigui la propietària haurà de presentar l’autorització expressa de 
la persona propietària per a dedicar la finca a l’agroturisme. 
 

 Documentació en la qual consti l’antiguitat de les edificacions que es pretenen 
destinar a l’activitat turística. 
 

 Certificat o informe, expedits per l’ajuntament corresponent, en els quals consti 
la inexistència d’expedient d’infracció urbanística i que el projecte o activitat que 
es pretenen dur a terme no impliquen un augment de volum  o un canvi  de la 
tipologia original de les edificacions. En aquest document també haurà de fer-se 
constar que les edificacions estan situades en sòl no urbanitzable. 
 

 Informe emès per la Conselleria d’Agricultura i Pesca, en el qual consti que 
l’activitat que es pretén dur a terme s’efectuarà en una finca que és una 
explotació agrícola, ramadera o forestal i que ocupa, almenys, mitja UTH 
(unitat-treball-home), d’acord amb el que disposen els articles 2.2 i 3.B).2 del 
Decret 62/1995. 
 

 La Conselleria de Turisme podrà recaptar els informes que consideri necessaris 
de qualsevol  organisme o entitat. 
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SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ  PREVIA DE TURISME D’INTERIOR 

 
 Instància amb indicació de les unitats d’allotjament i les places, així com el nom 

de l’establiment i un telèfon de contacte. 
 
 Projecte o expedient de legalització, redactat  per un tècnic competent i visat 

pel col·legi oficial corresponent, en el qual, si s’escau, s’hi detallin les reformes 
necessàries. Aquest projecte o expedient de legalització constarà com a mínim 
de memòria descriptiva, en què es detallin les qualitats dels materials i les 
instal·lacions, planols acotats i a escala, de situació, emplaçament en què 
figurin totes les edificacions existents en el solar, plantes, alçades i seccions 
referits tant a l’estat actual com al de les reformes proposades i en què figurin 
el mobiliari, la distribució de cuines i les peces de sanitaris. 

 
 Projecte de mesures de seguretat i protecció contra incendis, redactat per un 

tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent. 
 
 Fotografies en color de totes les edificacions . 
 
 Escriptura de Propietat. 
 
 Certificat o informe expedit per l’ajuntament corresponent on constin l’antiguitat 

de les edificacions que es pretenen destinar a l’activitat turística, la inexistència 
d’infracció urbanística i que el projecte que es pretén dur a terme no implica  
augment de volum o canvi de la tipologia tradicional de les edificacions i que 
aquesta  tipologia és la tradicional de l’entorn urbà en queèse situa.  En el 
mateix document també haurà de constar que les edificacions estan situades en 
centre antic de nucli urbà que està a una distància mínima de 500 m de la zona 
turística més pròxima, d’acord amb el especifica l’article 2.3 del Decret 
62/1995.   

 
 Quant la instal·lació es pretengui realitzar en edificis catalogats pels valors 

arquitectònics o històrico-artisitcs, haurà d’adjuntar-s’hi  un informe favorable 
de la Comissió de Patrimoni Històrico-artistic. En tot cas, la Conselleria de 
Turisme podrà recaptar l’informe esmentat, o el que consideri necessari, de 
qualsevol organisme o entitat.   

 
 

 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’OBERTURA D’HOTEL RURAL 
                     
 Instància: Nom de l’establiment i telèfon. 
 
 Relació de les unitats i places d’allotjament. 
 
 Llicencia municipal d’activitats o justificant d’haver-la sol·licitat. 

 
 Cèdula d’habitabilitat. 
 
 Llicència d’obres, si s’escau. 

 
 Si s’escau, projecte d’execució de les obres, subscrit per un tècnic competent i 

degudament visat pel col·legi oficial corresponent.  
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 Si s’escau, certificat final d’obres subscrit pel facultatiu director de les obres i 

instal·lacions, degudament visat pel col·legi oficial corresponent  i en el qual 
figuri que les obres han estat realitzades d’acord amb el projecte que va servir 
de base per a l’atorgament de l’autorització prèvia o de les modificacions 
degudament autoritzades per la  Conselleria de Turisme.    

 
 Certificat final d’obres de mesures de seguretat i protecció contra incendis, 

subscrit pel tècnic director d’aquestes, degudament visat pel col·legi oficial 
corresponent i en el qual figuri expressament que compleix amb la legislació 
vigent en matèria de protecció i seguretat contra incendis. 

 
 Certificat subscrit per un tècnic competent i visat pel col·legi oficial 

corresponent, en el qual consti expressament que els serveis descrits o 
projectats acompleixen la legislació vigent.   
 

 En tots els casos, certificat subscrit per un tècnic competent i visat pel col·legi 
oficial corresponent, en el qual consti que la totalitat de les edificacions que es 
destinen  a activitat turística acompleixen les condicions de solidesa i seguretat i 
habitabilitat per al l’ús què es destinen. 

 
 Assegurança de responsabilitat civil. 
 
 

SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ OBERTURA AGROTURISME 
 

 Instància: Nom de l’establiment i telèfon 
 
 Relació de les unitats i places d’allotjament 
 
 Declaració jurada en què consti que coexistiran l’explotació agrícola, forestal o 

ramadera mentre s’hi prestin serveis turístics. 
 

 Cèdula d’habitabilitat 
 
 En el cas d’haver-s’hi efectuat obres majors o instal·lacions, projecte d’execució 

de les obres subscrit per un tècnic competent i degudament visat pel col·legi 
oficial corresponent, i , també certificat final d’obres o instal·lacions subscrit pel 
facultatiu director, degudament visat i en el qual figuri que les obres o 
instal·lacions han estat realitzades d’acord amb el projecte que serví de base 
per a l’atorgament de l’autorització prèvia o de les modificacions degudament 
autoritzades per la Conselleria de Turisme. 
 

 En tots els casos, certificat subscrit per un tècnic competent i visat pel col·legi 
oficial corresponent, en el qual consti que la totalitat de l’edifici o edificis que es 
destinen a activitat turística acompleixen les condicions de solidesa i seguratat 
per a l’ús a què es destinen.  
 

 En cas d’haver-s’hi construït o instal·lat, certificat subscrit per un tècnic  
competent  i visat pel col·legi oficial corresponent, en el qual consti 
expressament que els serveis descrits o projectats acompleixen la legislació 
vigent.   
 

 Certificat final d’obres de mesures de seguretat i protecció contra incendis 
subscrit pel tècnic director d’aquestes, correctament  visat pel col·legi oficial 
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corresponent, i en el qual figuri expressament que acompleixen la legislació 
vigent en matèria  de protecció i seguretat contra incendis. 
 

 Assegurança de responsabilitat cívil.  
 
 

SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ OBERTURA TURISME D’INTERIOR 
 
 Instància: Nom de l’establiment i telèfon. 
 
 Relació de les unitats i places d’allotjament. 
 
 Llicencia municipal d’activitats o justificant d’haver-la sol·licitat. 

 
 Cèdula d’habitabilitat. 

 
 Declaració jurada en què s’especifiqui que no s’explota cap altra activitat de 

turisme d’interior en el mateix nucli urbà, si s’escau, que, atesa la sol·licitada no 
supera ni superarà, amb aquesta, el nombre de tres, i que aquestes, en tot cas, 
no són confrontades.  
 

 Si s’escau projecte d’execució de les obres, subscrit per un tècnic competent i 
degudament visat pel col·legi oficial corresponent  

 
 Si s’escau, certificat final d’obres subscrit pel facultatiu director de les obres i 

instal·lacions, degudament visat pel col·legi oficial corresponent i en el qual 
figuri que les obres han estat realitzades d’acord amb el projecte que serví de 
base per a l’atorgament de l’autorització prèvia o de les modificacions 
degudament autoritzades per la  Conselleria de Turisme.    

 
 Certificat final d’obres de mesures de seguretat i protecció contra incendis, 

subscrit pel tècnic director d’aquestes, degudament visat pel col·legi oficial 
corresponent i en el qual figuri expressament que acompleix la legislació vigent 
en matèria de protecció i seguretat contra incendis. 

 
 En tots els casos, certificat subscrit per un tècnic competent i visat pel col·legi 

oficial corresponent, en el qual consti que la totalitat de les edificacions que es 
destinen  a activitat turística acompleixen les condicions de solidesa i seguretat 
per a l’ús què es destinen. 

 
 Assegurança de responsabilitat civil. 
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Este cuestionario es totalmente anónimo, y servirá para una investigación sobre el turismo rural en las 
Illes Balears. Por favor lea atentamente las preguntas y conteste con la mayor sinceridad posible. Gracias 
anticipadas por su colaboración.  

 
 
 
1. Tipo de establecimiento:       Agroturismo         Hotel rural          Turismo de interior 
 
2. Localidad / Municipio:  _______________________________________________________ 
 
3. ¿Puede indicarnos si ha recibido algún tipo de ayudas para la mejora de su establecimiento?        

  1. Sí                     2. No 

   Por favor, indique la procedencia de tal ayuda, en caso de haberla recibido.  _____________________________ 
   __________________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Lleva algún tipo de control o estadística de los clientes que visitan su establecimiento (procedencia, 
edad, etc.)?        1. Sí            2. No 

5. ¿Qué tipo de régimen de alojamiento ofrece en su establecimiento?          

    1. Casa de alquiler completo 
    2. Sólo alojamiento compartido 
    3. Alojamiento y desayuno 

    4. Media pensión 
    5. Pensión completa 
    6. Otros (especificar) 

 
6. ¿Cual es la nacionalidad de sus clientes (% aproximado)? 

1. Alemanes: ______%. 
2. Británicos: ______%. 
3. Suizos: ______% 
4. Franceses: ______% 

5. Italianos: ______% 
6. Locales (de la isla): ______% 
7. Españoles: ______% 
8. Otros (indicar cuáles):  ______

 
7. ¿Podría indicarnos el porcentaje aproximado de ocupación por meses?  (ESTACIONALIDAD) 

1. Enero: ______% 
2. Febrero: ______% 
3. Marzo: ______% 
4. Abril: ______% 

5. Mayo: ______% 
6. Junio: ______% 
7. Julio: ______% 
8. Agosto: ______% 

9.   Septiembre: ______% 
10. Octubre:_______% 
11. Noviembre: ______% 
12. Diciembre: ______% 

 
8. ¿Ofrece a sus clientes alguna de las siguientes actividades? (Indique con una X quién es el responsable 
de esa oferta en caso de que realice la actividad).  
 

Actividades complementarias... 
1. El propio 

establecimiento 
2. Empresas de 
actividades de 

ocio 

3. No se 
ofertan 

1- Alquiler de bicicletas.    
2. Excursiones a caballo.    
3. Actividades relacionadas con la artesanía.    
4. Degustación de productos típicos.    
5. Excursiones    
6. Práctica de deportes diversos.    
7. Actividades acuáticas (submarinismo, vela, surf,...).    
8. Deportes de riesgo (escalada, parapente, ...).    
9. Rutas en 4 x 4    
10. Práctica de faenas agrícolas.    
11. Caza    
12. Pesca.    
13. Otras (Especificar cuáles). 
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9. ¿Cuál es el precio de una habitación doble en temporada alta?  [__________€ ] 

    ¿Cuál es el precio de una habitación doble en temporada baja?  [__________€ ] 

10. ¿Cual ha sido su estrategia para establecer sus precios? 

    1. Los costes 
    2. Lo que hace la competencia 
    3. Otros (especificar) 
 
11. ¿Ofrece algún tipo de oferta o promoción?   

    1. Oferta de fin de semana 
    2. Oferta 2 x 1 

      3. Oferta especial semana completa 
      4. Otras ofertas (indicar cuáles) 

 
12. La información de su establecimiento se distribuye por medio de (respuestas múltiples):      

    1. Internet 
    2. Agencias de viajes tradicionales 
    3. Agencias de viajes especializadas 
    4. Folletos 

 5. Guías 
 6. Ferias 
 7. Centrales de reserva y similares. 
 8. Otros (especificar) 

 
13. Los clientes de su establecimiento conocieron la existencia de éste por medio de: 

 1.Agencia de viajes (física / establecimiento )                             
 2. A través de internet:  

 En una agencia de viajes (virtual) 
 En una central de reservas, empresa  

especializada, ... 
  Oferente final (web del establecimiento) 

 3. Folletos 

    4. Guías 
    5. Anuncios en prensa 
    6. Amigos 
    7. Asociaciones 
    8. Ferias    
    9. Revistas especializadas 
    10. Otros (especificar)

 
14. Forma de contratación en % aproximado:  

1. Touroperadores (aavv mayoristas): ______% 
2. Agencias de viajes (minoristas): ______% 
3. Centrales de reserva y similares: ______% 
4. Clientes directos Internet: ______% 

5. Clientes directos teléfono / fax: ______% 
6. Clientes directos en el propio Establecimiento: 

_______% 
7. Otros (indicar cuáles): ______% 

 
15. ¿Con qué agencias de viajes o touroperadores contrata habitualmente? ________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
    

16. ¿Pertenece a algún tipo de asociación turística?     1. Sí         2. No 
      En caso afirmativo ¿Por qué es socio de esa/s asociación/es?   

 1. Facilita la promoción del establecimiento 
  2. Permite un mayor conocimiento del turismo rural. 
  3. Aporta clientes. 

      4. Se recibe formación. 
      5. Otros (especificar) 
 

 
17. ¿Ha recibido algún tipo de ayuda de la Administración para promoción (publicidad, folletos,...) de su 
negocio?          1. Sí            2. No 
 
18. De las siguientes afirmaciones cuáles asocia a la idea de turismo rural (indique un máximo de tres).    

 1. Turismo de calidad 
 2. Turismo para jóvenes 
 3. Turismo barato 
 4. Turismo caro 

    5. Tradición 
    6. Gastronomía 
    7. Naturaleza 
    8. Tranquilidad 

    9.  Pueblos 
    10. Casa rural 
    11. Otros (especificar)  
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19. ¿Valore qué es lo que le parece más atractivo del turismo rural? 
1. Nada importante  / 2. Poco importante  /  3. Moderada importancia / 4. Bastante importancia  / 5. Muy importante 

Importancia de los siguientes atributos 1 2 3 4 5 

1. El contacto con la naturaleza      
2. Cultura y tradiciones      
3. Tranquilidad y descanso      
4. Deporte      
5. Gastronomía      
6. Actividades complementarias      
7. Otros (especificar) 

 
     

 

20. Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre turismo rural:  
1.Completo desacuerdo / 2.Moderado desacuerdo / 3.Indiferente /  4.Moderado acuerdo / 5.Completo acuerdo 

Acuerdo / desacuerdo con las afirmaciones...  1 2 3 4 5 

1. El turismo rural es el turismo de mayor contacto con la naturaleza.      
2. El turismo rural es la forma de turismo más saludable.      
3. El turismo rural está de moda.      
4. El turismo rural es económico.      
5. El turismo rural está orientado a deportistas.      
6. El turismo rural mantiene vivas las tradiciones de nuestros pueblos.      
7. El turismo rural favorece el desarrollo de zonas no explotadas turísticamente.      
8. Sólo practican turismo rural las personas que viven en la ciudad.      
9. Sólo los jóvenes practican turismo rural.      
10. El turismo rural es un turismo de calidad.      

 

21. Indique la importancia que para usted tienen en su establecimiento los atributos que a continuación se 
enumeran:  

1. Nada importante  / 2. Poco importante  /  3. Moderada importancia / 4. Bastante importancia  / 5. Muy importante 

Importancia de los siguientes atributos... 1 2 3 4 5 

1. Trato familiar.      
2. Gastronomía del lugar.      
3. Folclore la zona (cultura y costumbres).      
4. Naturaleza preservada.      
5. Los recursos arquitectónicos de la zona.      
6. Tranquilidad y descanso.      
7. Las actividades de ocio ofertadas.      
8. Carreteras de acceso al establecimiento.      
9. Mobiliario y decoración típicos de la región.      
10. Precio.      
11. Otros atributos (Indicar cuáles). 
 

     

22. Marque con una X el equipamiento de su establecimiento: 
    1. Calefacción en zonas comunes 
    2. Calefacción en alojamientos 
    3. Aire acondicionado (frío) en zonas comunes 
    4. Aire acondicionado (frío) en alojamientos 
    5. Televisión en alojamientos. 
    6. Acceso a internet 
    7. Cocina equipada común para los clientes 
    8. Cocina equipada en alojamientos. 

    9. Teléfono en alojamientos 
    10.Chimenea 
    11.Piscina 
    12.Zona SPA (sauna, jacuzzi,...) 
    13.Gimnasio. 
    14.Zonas deportivas. 
    15.Restaurante 
    16.Otros (indicar cuáles). 
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23. Tiene implantado algún sistema de gestión de la calidad: 

 1. ISO 9001 
 2. ISO 14001 

 3. EMAS 
 4. EFQM 

 5. Q del ICTE 
 6. Q del IQT 

 7. Otro (Indicar cuál) 

24. En caso de no tener algún Sistema de Gestión Medioambiental, tiene en su establecimiento algún 
sistema de ahorro de recursos o buenas prácticas medioambientales como: 

 1. Ahorro energético  
 2. Reducción consumo de agua 
 3. Recogida selectiva de residuos 
 4. Energía solar 

 5. Uso de materiales reciclados 
 6. Detergentes biodegradables 
 7. Otros (indicar cuáles) 

 
25. ¿En qué año se abrió el establecimiento?   [________] 

26. ¿Cuántas personas trabajan en el establecimiento?   [_____]. ¿Cuántas son de la familia?   [_____] 

27. Tipo y número de unidades de alojamiento (habitaciones) de su establecimiento:       Total  [________] 
1. Habitaciones dobles con baño    [________] 
2. Habitaciones individuales con baño.   [________] 
3. Habitaciones sin baño   [________] 
4. Habitaciones con salón.   [________] 
5. Suites (conjunto de 2 o más habitaciones con sus cuartos de baño y, al menos 1 salón).   [________] 
6. Estudios (1 pieza común para salón-comedor y dormitorio, con cocina y baño)   [________] 
7. Apartamentos (dormitorio, salón-comedor, con cocina,  y baño). [________] 
8. Otras (especificar)  

28. ¿Considera su negocio rentable? 
    1. Nada     2. Poco    3. Moderado     4. Bastante     5. Mucho 
29. ¿Cuál  es el porcentaje aproximado de clientes repetidores en su establecimiento? [___________]. 

30. ¿Posee restaurante abierto al público en general?    1. Sí      2. No 
       En caso de disponer de restaurante ¿Realiza banquetes, bodas, comuniones,...?    1. Sí       2. No 
       ¿Cuál es su aforo máximo? [___________]. 

31. ¿Poseía experiencia en el sector turístico antes de abrir el establecimiento?    1. Sí        2. No 

 En caso de poseer experiencia en el sector turístico ¿en qué rama  trabajó? 
    1. Hotelería 
    2. Restauración 

  3. Agencia de viajes 
  4. Otros 

 En caso de poseer experiencia en el sector turístico ¿cuánto tiempo trabajó?  
                       1. Hotelería   [______________]  
                       2. Restauración   [______________] 

  3. Agencias de viajes   [______________] 
  4. Otros   [______________] 

 
32. ¿Ha recibido algún curso de formación en turismo rural?         1. Sí            2. No 
 
33. Indique su grado de formación académica.    
    1. Sin estudios 
    2. Estudios primarios 
    3. Estudios secundarios 
    4. Estudios universitarios (indicar) 
    

31. Indique su grado de formación profesional 

          1. Hostelería 
          2. TEAT / Diplomatura en turismo. 
          3. Otros (indicar) 
 

34. Indique su intervalo edad      

    1. Menor de 20 
    2. 20 - 25 
    3. 26 - 30 

    4. 31 - 35 
    5. 36 - 40 
    6. 41 - 45 

    7. 46 - 50 
    8. 51 - 55 
    9. 56 - 60 

    10. 61 - 65 
    11. Mayor de 65

 
35. Sexo:           1. Hombre                2. Mujer 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU AMABLE COLABORACIÓN!



 ANNEXES                                                                                                                                      V  

 
 
 

 
- 479 - 

Este cuestionario pretende conocer los motivos que les han llevado a elegir un establecimiento de turismo 
rural de las Baleares para pasar sus vacaciones, así como la satisfacción obtenida después de su visita. El 
cuestionario es totalmente anónimo. Le agradecemos su colaboración por anticipado. 
 
 
 

1. Puede indicarnos la importancia que tienen para usted los siguientes aspectos en este viaje vacacional:   
1=Ninguna importancia   2=Poca importancia   3=Importancia media   4=Bastante importancia   5= Mucha 

importancia 
 

Qué busca en estas vacaciones... 1 2 3 4 5 

1.  Escapar de la rutina diaria      
2.  Relajarme, descansar, recuperar fuerzas      
3.  Tranquilidad / Tener unas vacaciones tranquilas      
4.  Conocer cosas del destino (lugares típicos, costumbres, gastronomía,...)      
5.  Estar con la familia.      
6.  Diversión y nuevas experiencias (con amigos, con la pareja,...)      
7.  Disfrutar del clima.      
8.  Disfrutar del paisaje y la naturaleza      
9.  Practicar actividades deportivas.      
10. No tener que preocuparme de las tareas domésticas: que me lo den todo hecho.      
11. Conocer gente nueva.      
12. Prestigio: poder contar a mis amistades que he estado de vacaciones.      
13. Otros aspectos (indicar cuáles) 
 

     

 
2. ¿Conoce la diferencia entre Agroturismo y Hotel rural?   Sí        No  
      ¿Y entre Agroturismo y turismo de interior?   Sí          No 
 

3.  Indique el grado de influencia de las siguientes fuentes de información a la hora de planificar su 
viaje y elegir pasar sus vacaciones en un establecimiento de turismo rural de las Baleares, utilizando la 
siguiente escala:   

         1=Ninguna influencia     2=Poca influencia    3=Influencia media    4=Bastante influencia    5=Mucha 
influencia 
 

Fuentes de información y grado de importancia 1 2 3 4 5 

1.  Indicaciones Agencia viajes      
2.  Conversaciones amigos-familiares      
3.  Catálogos de TT.OO.      
4.  Programas de TV o radio      
5.  Artículos en revistas y periódicos      
6.  Revistas especializadas.      
7.  Guías turísticas         
8.  Internet      
9.  Anuncios (prensa, TV, etc.).      
10. Experiencia propia de viajes anteriores.      
11. Otros (especificar) 
 

     

 
4. ¿Cómo ha realizado su reserva? 

 1. En una agencia de 
viajes (física / 
establecimiento      

   2. A través de Internet : 
   En una agencia de viajes (virtual) 
   En una central de reservas, empresa    

especializada, asociación,... 
   Oferente final (web del establecimiento) 

 3. Otros medios 
(teléfono, tv digital, 
etc.) 
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5. ¿Puede decirnos el grado de importancia de los siguientes aspectos a la hora de elegir sus vacaciones 
en las Baleares en un establecimiento de turismo rural? Por favor, valore el grado de importancia 
utilizando la siguiente escala: 

1= ninguna importancia     2= poca importancia    3= importancia media     4= bastante importancia    5= mucha importancia 

¿Podría decirnos, también (columna derecha), cuál es su grado de satisfacción con dichos aspectos?  

                                            1= Nada satisfecho                                     5= Muy satisfecho 

Deje en blanco aquellos atributos que no conozca, actividades que no haya realizado o sobre los que no tenga una opinión 
formada.    

Grado de 
importancia 

Grado de 
satisfacción Motivos / razones para elegir el turismo rural de Baleares 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. Naturaleza preservada           
2. Paisaje bonito           
3. Clima agradable           
4. Estar en contacto con la naturaleza.           
5. Tranquilidad y calma destino           
6. Buenas playas / Poder disfrutar del mar           
7. Calidad del alojamiento.           
8. Calidad del servicio (en general).           
9. Proximidad y facilidad de acceso al destino.           
10. Relación calidad-precio.           
11. Amabilidad de la gente.           
12. Calidad y variedad de la gastronomía local.           
13. Buenas posibilidades para realizar compras.           
14. Buenas infraestructuras públicas (aeropuertos,carreteras,...)           
15. Variedad de cosas para ver y hacer.           
16. Seguridad del destino           
17. Patrimonio histórico y cultural.           
18. Folklore (costumbres y tradiciones)           
19. Higiene / Limpieza del entorno.           
20. Posibilidad de realizar o disfrutar de actividades culturales.           
21. Posibilidad de realizar actividades deportivas.           
22. Ambiente (Tipo de gente que hay en la isla).           
23. Disponibilidad de facilidades y actividades para los niños           
24. Vida nocturna atractiva.           
25. Facilidad para comunicarme en mi idioma           
26. Nivel de precios           
27. Información turística disponible           
28. Destino no congestionado (sin exceso de turismo)           
29. Precios baratos de las bebidas alcohólicas           
30. Tener amigos y/o familiares que residen en las islas           
31. Otros  (indicar cuáles) 
 
 

     

 

     

 

5. Puede indicarnos cuáles de las siguientes actividades ha practicado en la isla (respuestas múltiples):  

  1.  Golf 
  2.  Actividades acuáticas (navegación, surf, esquí,...) 
  3.  Submarinismo 
  4.  Senderismo 
  5.  Cicloturismo (paseos en bicicleta) 
  6.  Paseos a caballo 
  7.  Otras prácticas deportivas (tenis, equitación,...) 
  8.  Excursiones o visitas a pueblos y mercados típicos 
  9.  Visitas a lugares históricos, monumentos... 

  10.Visitas a parques o zonas naturales preservadas. 
  11.Observación de pájaros 
  12. Pasear 
  13. Realizar actividades culturales 
  14. Descubrir la gastronomía local 
  15. Entretenimiento nocturno. 
  16. Visitas a parques acuáticos y de atracciones 
  17. Ir a la playa. 
  18. Tomar el sol en la piscina 
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    19.  Ir de compras 
    20. Caza 
    21. Pesca 

    22. Otros (indicar cuáles) 
 

 
7. Indique la importancia que para usted tienen los siguientes aspectos / características en un 
establecimiento de turismo rural: 

1=Ninguna importancia  2=Poca importancia  3=Importancia media  4=Bastante importancia 5= Mucha importancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
8. Indique los países que ha visitado en los dos últimos años con el objeto de realizar turismo rural (en 
caso de alguno de ellos sea España, por favor especifique la zona o región): 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

9. Valore el grado de satisfacción global de su viaje a Baleares.    

    1. Nada satisfecho 
    2. Poco satisfecho 
    3. Indiferente 

    4. Bastante satisfecho 
    5. Muy satisfecho 
 

10. ¿Tiene pensado volver a establecimientos de turismo rural de las Islas Baleares en los próximos 3  años?  

    1. Sí     2. No     3. No lo sé 
 
11. Este viaje lo ha realizado: 

 1. Solo 
 2. En pareja 

 3. Con familiares 
 4. Con amigos 

 5. Otros grupos  (indicar)

 

Valoración de las características del establecimiento. 1 2 3 4 5 

1. Trato familiar.      
2. Negocio regentado por empresarios de la misma nacionalidad que el cliente.      
3. Cultura y folklore de la zona.      
4. Tranquilidad y descanso.      
5. La situación del establecimiento (zona norte, centro,...)      
6. La proximidad al núcleo urbano.      
7. Los recursos arquitectónicos de la zona.      
8. Las actividades de ocio ofertadas.      
9. Mobiliario y decoración rústicos de estilo propio de la zona.      
10.Que disponga de piscina.      
11.Que esté climatizado.      
12.Que disponga de chimenea.      
13.Que disponga de zona de SPA (sauna, baño turco,...)      
14.Posibilidad de realizar actividades del campo.      
15.Posibilidad de realizar deportes.      
16.Que ofrezcan platos típicos elaborados con productos de la zona.      
17.Posibilidad de adquirir souvenirs típicos de la isla.      
18.Conexión a internet.      
19.Disponer de cocina equipada dentro de la unidad de alojamiento.      
20.El precio.      
21.Otros aspectos que valore (indicar cuáles). 
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12. Tipo de viaje contratado 

 1. Transporte y alojamiento por separado 
 2. Paquete turístico - Pensión completa 
 3. Paquete turístico - Media pensión 

 4. Paquete turístico - Alojamiento y desayuno 
 5. Paquete turístico - Sólo alojamiento 
 6. Otros (especificar) 

 
13. Gasto del viaje pagado en su país de origen por persona (aproximación en euros) [_________________] 
 
14. Gasto realizado en las Islas Baleares por persona (aproximación en euros) [__________________] 
 
15. Duración del viaje (número de noches)   [_________] 
 
16. Número de veces que ha estado en Baleares (contando la actual)   [_________] 

 
17. País de residencia    ___________________________________ 
 
18. Sexo                1. Hombre     /      2. Mujer 

19. Edad  
  Menor de 20 
  20 - 25 
  26 - 30 

  31 - 35 
  36 - 40 
  41 - 45 

  46 - 50 
  51 - 55 
  56 - 60 

     61 - 65 
     Mayor de 65 

 

20. Nivel de estudios  

   1.  Sin estudios 
   2.  Estudios primarios 
   3.  Estudios secundarios 
   4.  Estudios universitarios 
 
21. Profesión 

 1.  Empleado 
 2.  Mando intermedio 
 3.  Alto ejecutivo 
 4.  Profesional liberal 
 5.  Empresario 

 6.   Autónomo 
 7.   Funcionario 
 8.   Estudiante 
 9.   Jubilado 
 10. Parado 

 11. Militar 
 12. Tareas del hogar 
 13. Otros  (indicar) 

 

22. Ingresos mensuales por persona (aproximación en euros) 

 Menos de 1000 
 Entre 1001 - 1500 
 Entre 1501 - 2000 
 Entre 2001 - 2500 
 Entre 2501 - 3000 

    Entre 3001 - 3500 
    Entre 3501 - 4000 
    Entre 4001 - 4500 
    Entre 4501 - 5000 
    Más de 5000 

 
 
23. ¿Algún aspecto que le haya gustado especialmente durante su estancia? _________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
24. ¿Algún aspecto que le haya disgustado especialmente durante su estancia? ______________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
25. ¿Hay algún comentario adicional que quiera realizar? (dispone de toda la hoja posterior para hacerlo) 
 
 
 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU AMABLE COLABORACIÓN! 
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NOM DE L’ESTABLIMENT:       

GRUP: 

LOCALITAT:                

 

1. UBICACIÓ I ACCESSOS 

Senyalització: 

Carreteres d’accés: 

Grau d’urbanització dels voltants: 

Paisatge i entorn: 

Nivell de renou: 

 

Disseny dels jardins, plantes autòctones? 

Estructura i estat  dels jardins?              Superfície àmplia? 

 

2. TIPUS DE CONSTRUCCIÓ 

L’arquitectura guarda l’estil de la regió?  

Materials de construcció: 

Construcció integrada en el paisatge?  

 

3. DISSENY INTERIOR 

Mobiliari:       modern       clàssic      mesclat 

Elements decoratius:   moderns       clàssics       mesclats 

Qualitat dels elements? 

Identitat local / autenticitat? 

 

4. ALTRES 

Servei: 

Material informatiu per als clients? 

Animals? 

 

Millores previstes a curt termini: 

Aspectes millorables: 

Característiques generals: 

Observacions: 
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ANNEX VI 

 

 

ENTREVISTES REALITZADES 

 

Per a l’elaboració d’aquest estudi s’ha comptat amb la desinteresada col·laboració 
d’una llarga llista de persones expertes en els diferents aspectes relatius al turisme 
en el medi rural tractats en aquest treball, i que són:  

 

MALLORCA 

 

Aloy, Josep Director general d’ordenació i planificació 
turística de la Conselleria de turisme 

Ensenyat, Josep Cap del Servei d’inspecció i estratègia turística 
de la Conselleria de turisme. 

Jofre, Jordi Cap del Servei de control d’empreses i activitats 
turístiques de la Conselleria de turisme. 

Asensi, Fernando Cap del Servei d’ordenació i planificació turística 
de la Conselleria de turisme. 

Bonnin, Carmel Cap del Servei d’anàlisi i documentació 

Llabrés, Macià Director del CITTIB 

Picornell, Margalida Sotsdirectora del CITTIB 

Solivellas, Rafael Tècnic de recerca turística del CITTIB 

Gonzàlez, Carlos Tècnic de qualitat de l’IQT, i auditor acreditat 
per l’IRCA 

Deniz, Araceli Directora d’àrea de l’empresa d’auditories de 
qualitat  enQuadre 

Cifre, Miquel President de l’Asociación de empresarios de 
viviendas vacacionales de Baleares. 

Förster, Brigitte Gerent de l’Associació balear d’agroturisme. 

Coll, Maria Cap de la Secció del catàleg d’establiments 
turístics de la Conselleria de turisme (ex-
inspectora de turisme i enginyera tècnica 
agrícola). 

Tercero, Carme Cap del negociat d’estades turístiques a 
habitatges i d’habitatges turístics de vacances de  
la Conselleria de turisme 

Tobarra, Corpus Cap de la secció d’inspecció de la Conselleria de 
turisme 

Oliver, Susana Inspectora de turisme 

Rullán, Beatriz  Inspectora de turisme 
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Perera, Pedro Inspector de turisme 

Pou, Pere Inspector de turisme 

Alou, Magdalena Inspectora de turisme 

Carbonell, Ma. Antònia Propietaria AG Son Fogueró. 

Forteza, Rafel Propietari AG Cas Sant 

Malondra, Miquel Propietari HR Casal de Santa Eulàlia i AG Petit 
Santa Eulàlia (i arquitecte) 

Ginard, Joan Propietari AG Na Set Centes 

Oliver, Joana Propietària AG Binicomprat 

Feliu, Francisco Centre Balears Europa, propietari AG i secretari 
de l’Associació balear d’agroturisme. 

Moranta, Maria AG Es figueral 

Portell, Nicolau AG Ses rotes velles 

Blanquer, Tomeu Gerent HR Rotana i AG Es Maiolet 

Santandreu, Pere Propietari AG Sa vaquería 

Munar, Pedro Assessor turístic especialitzat 

Planesas, Mariona Assessora tècnica de l’ICTE 

Colom, Marc Propietari AG Son Palou 

Rullan, Andreu Propietari AG Cas Curial 

Martí, Bartomeu Propietari AG Cas Xorc 

Morell, Domingo Propietari HR Ca N’Aí 

Frontera, Pep Propietari TI Ca S’Hereu 

Munar, Mateu Propietari AG Sa Casa Rotja 

Seminario, Luís Director HR Can Simoneta 

Oliver, Cosme Propietari AG Son Cosmet 

Ollers, Pep Propietari AG Son Lladó 

Villalonga, Joan Propietari AG Son Burguet 

Vicens, Sebastià Copropetari AG Binibona Parc Natural i AG Ets 
Aubellons 

Grimalt, Antoni Propietari AG Na Martina 

Ozonas, Ignacio Propietari AG Mirabó de Valldemossa 

Gelabert, Antoni Propietari AG Roqueta 

Puigserver, Margarita Propietària AG Son Josep de Baix 

Sebastià Artigues Propietari AG Sa Pedrissa 

Ventayol, Simó Propietari TI Can Simó 

Llabrés, Pedro   Propietari TI Cas Ferrer Nou 

 

 



 ANNEXES                                                                                                                                     VI 
 

 
- 487 - 

MENORCA 
 

Jiménez, Azuzena   Directora insular de turisme 

Cabrera, Salomé   Inspectora de turisme del CIME 

Gomila, Asunción   Departament de turisme del CIME 

Crespo, Daniel   Gerent TI Casa Albertí 

Bendito, Victoria   Propietària HR Morvedrà Nou 

Zardoya, Noelia   Directora AG Sant Joan de Binissaida 

Bernadet, Amadeo   Propietari TI Son Tretze 

Juaneda, Esperanza   Propietària AG Biniatram 

Febrer, Jaume   Propietari AG Alcaufar Vell 

Sintes, Nuria    Directora HR Biniarroca 

Hernández, Socorro   Propietària AG Son Triay Nou 

Abad, Plácido    Propietari AG Llumaçanes Gran 

Pons, Bernardo   Propietari AG Talatí de Dalt  

 

EIVISSA 

 

Buforn, Francesc Cap dels serveis jurídics del Consell insular 
d’Eivissa 

Yepes, Mariano Cap de secció de turisme del CIEF 

Riera, Antònia Inspectora de turisme del CIEF 

Toni Pedraza Inspector de turisme del CIEF 

Prats, David Inspector de turisme del CIEF 

Marí, Vicens Gerent AG Can Curreu 

Guasch, Víctor Propietari AG Atzaró 

Prats, Lucas Propietari AG Can Lluc 

Marí, Santiago Propietari AG Can Gall 

Gárate, Adriana Propietària AG Can Parramata 

Planells, Joan Propietari AG Can Planells 

Torres, José Propietari HR Villa Can Maries, i president de 
l’Associació de turisme rural de les Pitiüses 
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ANNEX VII 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                
180 1 DEXTRE = 454 PAMS, i  1 PAM = 0,04 m 2 

MIDES AGRÀRIES ILLES BALEARS 

MALLORCA 1 QUARTERADA 4 QUARTONS 16 HORTS 400 DESTRES 7.103,00 m2 

  1 QUARTÓ 4 HORTS 100 DESTRES 1.775,75m2 

   1 HORT 25 DESTRES 443,94m2 

    1 DESTRE180 17,7578m2 

 

MENORCA 1 QUARTERA 6 BARCELLES 36 ALMUDS 2/2 Ha =0,66 Ha 
= 66,66 a 

6.666 m2 

  1 BARCELLA 6 ALMUDS 1/9 Ha = 0,11 Ha 
= 11,11 a 

1.111  m2 

   1 ALMUD 1/54 Ha = 0,01 
Ha =1,85 

185  m2 

 1,5 quarteres 
= 1 Ha 

    

 
EIVISSA   1 TURNAI 5 a i 50 Ca 550  m2 
 

1 Hectàrea (Ha) 10.000 m 2 
1 àrea (a) 100 m 2 
1 Centiàrea (Ca) 1 m 2 
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