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INTRODUCCIÓ 

iatjar, conèixer noves cultures, endinsar-se en aventures inoblidables, 

descobrir noves experiències... Aquestes són tan sols algunes de les 

motivacions que impulsen als éssers humans a dur a terme una de 

les activitats més importants al nostre país i sobretot a les Illes Balears: el turisme.  

Però, és aquesta activitat beneficiosa per totes les parts? Es tracta d’una 

activitat respectuosa amb el medi ambient? És el turisme, avui dia, el principal 

motor de l’economia balear? En què consisteix això que en diuen turisme 

sostenible? Existeix aquest turisme a les Illes? 

Preguntes com aquestes són les que ens hem plantejat a l’hora de realitzar 

aquest estudi i a les quals intentarem donar resposta al llarg del nostre treball.  

Aquestes qüestions van més enllà de preguntes merament teòriques ja que 

són realment preocupants pel govern i residents Balears. Per aquesta raó varem 

escollir desenvolupar aquest tema, amb el clar objectiu de fer palès fins quin punt 

és perjudicial continuar amb la tendència turística de sol i platja d’aquests últims 

anys. Dos dels membres de l’equip han viscut en primera persona les 

conseqüències d’aquest tipus de turisme a les Illes Balears, motiu que ens ha 

incentivat a l’hora de buscar alternatives per poder conservar tot allò que 

caracteritza aquesta comunitat autònoma, que a la llarga d’aquests anys s’ha 

anat degradant.  

Sota les perspectives d’entendre la importància del turisme, la seva estructura 

i el seu funcionament, hem cregut necessari introduir diversos punts que ens han 

permès crear alternatives que combinin cultura, medi ambient i turisme. 

La primera etapa del nostre treball ha estat la que podríem denominar fase 

d’anàlisi. En aquesta, hem realitzat una investigació sobre la importància que té 

actualment el turisme a les Balears. Hem cregut oportú definir el concepte de 

sostenibilitat per tal d’aplicar-lo millor al sector turístic i seguidament identificar en 

quina situació es troba aquest sector a les Illes, veient les coincidències amb el 

model de Butler.  

Un cop fet l’anàlisi i situats en el context s’ha procedit a plantejar la hipòtesis 

del treball, completant-la amb un anàlisi DAFO.  

Per poder oferir altres possibilitats ens calia saber quin era el perfil de turista 

que visita cada illa i exemplificar-ho amb un hotel concret de l’illa de Menorca.  

V 
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Una vegada finalitzat això i observant els resultats, s’ha proposat un 

turisme alternatiu al que existeix actualment, amb la finalitat de que aquesta 

elecció no hipotequi les generacions futures.  

Amb la intenció d’assolir aquest objectiu, hem elaborat un paquet turístic 

sota la idea de sostenibilitat que alhora s’adeqüi al perfil del visitant de les Illes de 

Menorca i Eivissa analitzat prèviament. 

Dit això, convidem al lector a descobrir el sector turístic de les Illes 

Balears...  

 

OBJECTIUS DEL TREBALL  

Amb la finalitat de facilitar la lectura i la comprensió del nostre treball hem 

cregut adient afegir aquest punt on especifiquem de forma sistemàtica els 

objectius d’aquest.  

L’objectiu principal del treball és donar un nou enfocament al turisme 

balear, és a dir, crear un turisme sostenible que permeti conservar tant el 

patrimoni cultural com natural. El que es pretén fer amb l’anàlisi i els diferents 

estudis és demostrar que el turisme de les Illes es troba en una fase 

d’estancament. És per això que hem mirat en quina etapa del model de Butler es 

troba el sector turístic de les Illes i hem intentat esbrinar el perquè, per poder 

oferir altres alternatives.  

Un cop vist que ens trobem en una fase d’estancament, hem procedit a 

l’elaboració de dos paquets turístics sostenibles per les Illes d’Eivissa i Menorca. 

Concretament hem volgut oferir l’alternativa en aquestes dues Illes perquè són les 

que pateixen més l’estacionalitat de manera que és també una proposta per 

acabar amb aquest problema, a banda d’oferir altres activitats al turista.  

Cal dir però, que amb aquestes alternatives que oferim no pretenem 

eliminar per complet el turisme de sol i platja. Som conscients de que l’afluència 

de visitants es deu en gran part al clima i medi ambient que ofereixen les Illes. 

Per això, ens veiem obligats a relacionar turisme i medi ambient, ja que si volem 

conservar l’afluència de turistes, hem de conservar primerament el medi. 
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1. El turisme a les Illes Balears  

 

Com ja és sabut, les Illes Balears es troben al mig de la mar Mediterrània i 

es caracteritzen per un clima particular, per la seva diversitat natural i 

paisatgística, i en definitiva, per la seva atractiva cultura i història. Aquestes 

peculiaritats han convertit “ses Illes” en un dels principals focus d’atracció turística 

del nostre país. Per  la societat balear podem afirmar que el turisme representa la 

seva principal font d’ingressos. De fet, si ens basem en les dades més recents, el 

2006 aquesta activitat representava el 48% del PIB Balear. A banda de ser una 

més que significativa font d’ingressos, l’activitat turística és l’activitat més 

dinàmica a l’hora de crear llocs de treball; al voltant de 152.000 llocs de treball 

durant tot l’any, i a més a més, gran part de les inversions, aproximadament un 

20 %, es destinen a la millora de l’activitat turística: la renovació d’instal·lacions 

existents, la creació de noves, la millora de les comunicacions, l’ampliació 

d’ofertes d’oci, etc. Per acabar amb aquesta part de la demanda cal dir que el 

Govern Balear destina un 15 % del seu PIB a despesa pública relacionada amb la 

fomentació del turisme, com per exemple les campanyes de màrqueting del Rafel 

Nadal, i també amb la conservació d’aquest, com és la despesa en neteja i 

seguretat.  

Un cop reflectides aquestes dades, ens adonem que aquesta comunitat 

autònoma depèn en gran mesura del turisme i que no tan sols en depèn ella 

mateixa, sinó també l’estat espanyol, ja que el turisme balear representa un 

10,6% del turisme nacional. 

Ara bé, si és tant important aquesta activitat, hauríem de saber 

concretament de quin turisme es tracta. A grans trets, malauradament, aquesta 

activitat no s’ha caracteritzat per ser respectuosa amb el medi ambient. Malgrat la 

riquesa natural i cultural de la qual disposen les Illes, el model turístic d’aquestes 

no és altre que el turisme de sol i platja, també anomenat, turisme de masses. 

Aquest turisme té els seus orígens en els anys 60 i es basa en un model de 

creixement insostenible de grans beneficis empresarials i d’una constant 

especulació urbanística arran de costa.  Probablement els resultats han tingut èxit 

a curt termini, però a llarg termini han dut a una massificació d’habitatges que ha 

contribuït a la degradació del paisatge, i el que encara és pitjor, al desprestigi de 

la qualitat turística de la zona. El resultat d’aquest creixement insostenible ha 
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situat a les Balears en una zona amb risc d’una més que possible degradació 

mediambiental deguda a l’excés de pressió humana sobre el medi. És per aquest 

motiu que durant els darrers anys s’ha anat insistint en la necessitat d’introduir el 

concepte de sostenibilitat com un concepte més dintre del sector turístic balear. 

 

2. BLOC I: QUÈ ENTENEM PER SOSTENIBILITAT? 

2.1 Evolució històrica  

 

Amb la postura reflectida anteriorment queda força clar que front aquest 

turisme de masses l’alternativa és el turisme sostenible. Però abans d’endinsar-

nos amb el turisme sostenible veiem d’on prové aquest concepte. El primer cop 

que apareix el concepte sostenibilitat és al 1980 en el text World Conservation 

Strategy (Estratègia Mundial per a la Conservació), redactat per part del 

Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA) amb la col·laboració 

especial de diversos grups ecologistes.  

  No obstant, la idea de sostenibilitat no serà definida oficialment fins el 1987 

a partir de l’Informe Brundtland. Aquest, va ser redactat per una comissió de la 

ONU liderada per Gro Harlem Brundtland, primera ministre de Noruega del 

moment, que va col·laborar amb el desenvolupament del concepte sostenibilitat. 

En aquest informe, també conegut com “Our Common Future”, la doctora 

Brundtland va definir el terme desenvolupament sostenible com “el 

desenvolupament que satisfà les necessitats del present sense comprometre les 

necessitats de les futures generacions”. 

No serà fins la dècada dels 90 quan les conferències i cimeres 

internacionals començaran a posar sobre la taula el debat sobre la política 

mediambiental i el desenvolupament sostenible. Entre aquestes, voldríem 

destacar la Conferència sobre Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible 

celebrada a Rio de Janeiro el 1992, (coneguda també com la Cimera de la Terra) 

com el tret de sortida de les propostes encaminades a solucionar el problema 

mediambiental pel qual passa el nostre planeta. El motiu pel qual ens agradaria 

destacar aquesta cimera en concret és per que aquesta va elaborar una de les 

primeres propostes per fomentar el desenvolupament sostenible. Consistí en la 

redacció d’un pla d’acció, l’Agenda 21, que identificava els principals problemes 
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mediambientals i marcava una línea d’actuació cap a models més respectuosos 

amb el medi ambient i que amb el transcurs dels anys prendrà un paper 

fonamental en l’àmbit d’actuació municipal.  Deixant de banda aquest fet, la 

Cimera de la Terra va col·laborar definitivament en la consolidació del concepte 

sostenibilitat i va presenciar la creació de la Comissió del Desenvolupament 

Sostenible (CDS) amb seu a Nova York.  

Fins ara, el que hem vist ha estat l’evolució del concepte sostenibilitat i la 

seva definició. Però què té a veure aquest amb el turisme?  

El 1995 aquests dos termes adopten un vincle important ja que la 

Organització Mundial del Turisme (OMT), en base l’informe Brundtland, va 

introduir el terme sostenibilitat dins l’àmbit d’actuació del turisme: “El desarrollo 

del Turismo Sostenible responde a las necesidades de los turistas y de las 

regiones anfitrionas presentes, a la vez que protege y mejora las oportunidades 

del futuro. Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos de manera que 

satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y estéticas, y a la vez que 

respeten la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas de soporte de la vida.” 

D’aquesta definició podem deduir que el que busca el turisme sostenible 

és un equilibri entre els impactes econòmics, socioculturals i ambientals que se’n 

deriven. De fet, aquestes són les tres dimensions del concepte sostenibilitat, de 

les quals parlarem més endavant.   

 

2.2 Turisme Tradicional VS Turisme Sostenible   

 

En l’apartat anterior hem parlat del turisme sostenible com l’alternativa al 

turisme actual. Tot i així, a l’hora de definir el concepte “turisme alternatiu”, la 

primera referència que cal fer és que aquest terme no és implícitament turisme 

sostenible ja que els principis de sostenibilitat també es poden aplicar al turisme 

convencional. Ara bé, és cert que el turisme alternatiu és més proper a la definició 

de sostenibilitat. Aquest engloba diferents activitats turístiques que són 

complementaries. Podríem dir doncs, que sorgeix en contraposició al turisme 

tradicional o convencional com una alternativa que pretén eliminar l’estacionalitat i 

la massificació d’oferta, preservar els valors naturals i culturals, i a la vegada 

respectar la capacitat de càrrega de la zona.  
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Una altre característica peculiar del turisme sostenible és que a diferencia de 

l’oferta homogènia del turisme convencional, aquest presenta una oferta força 

diversificada:   

- Contacte amb la naturalesa : Exploració d’espais naturals, com per 

exemple parcs naturals o reserves de la biosfera. Aquest turisme també és 

conegut com ecoturisme, el qual definirem més endavant.   

- Contacte amb la cultura i la tradició autòctona . Inclou visites a museus 

de contingut artístic o històric, a reserves arquitectòniques i/o 

arqueològiques, accés a teatres o festes populars amb balls i música 

popular, etc. 

- Turisme rural .  Conèixer les zones rurals de major interès geogràfic de la 

zona.  

- Agroturisme . 

- Turisme esportiu o d’aventura . Aprofitar l’estada per gaudir de l’esport a 

l’aire lliure o activitats de risc en contacte directe amb la natura.  

Pel que fa al perfil del turista, evidentment, també són diferents per cada tipus 

de turisme. Mentre que en el turisme de masses el turista es caracteritza, 

generalment, per la seva passivitat i falta d’interès per l’entorn i la cultura local, el 

turista “alternatiu” es caracteritza pel seu interès per la cultura local, així com pel 

seu entorn natural i per ser més actiu en el sentit que preval l’exercici físic, com 

per exemple fer esport, excursions amb bicicleta, senderisme, rutes eqüestres, 

etc.  

Per tal de mostrar al lector una clara diferenciació entre els dos tipus de 

turisme comentats amb anterioritat, a les pàgines 52 i 53 de l’annex es troba una 

taula comparativa d’aquests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 El sector turístic a les Illes Balears: Una nova concepció del turisme 

 - 9 - 

3. BLOC II: HIPÒTESIS 

 
rribem al segon bloc on presentarem i desenvoluparem la 

hipòtesis central del treball. El supòsit de la nostre hipòtesis ha 

estat, bàsicament, considerar les Illes Balears com a una 

destinació turística madura després d’experimentar un “boom” turístic i arribar a 

una zona crítica, denominada fase d’estancament del model de Butler.  

Aquest supòsit l’hem fet a partir de fonts bibliogràfiques i diferents estudis 

analitzant bases de dades estadístiques que us mostrarem en el tercer bloc i que 

es poden consultar amb més deteniment a l’annex d’aquest treball.  Amb tot això, 

en aquesta part del treball, que la podríem denominar treball de camp, el que 

pretenem és demostrar que les Balears es troben en aquesta fase crítica i que si 

no es prenen les mesures adequades entrarà en una fase de declivi 

caracteritzada per la pèrdua total de l’atractiu turístic i la incapacitat per competir 

amb altres destinacions turístiques en plena expansió. Podríem dividir el nostre 

treball de camp en quatre etapes: 

A la primera d’aquestes fem un anàlisi de quina és la situació actual del 

turisme a les Illes Balears, centrant aquest en un estudi de les entrades de 

turistes dels darrers trenta anys i el percentatge de turistes que visita cada illa. 

A la segona etapa, comparem aquesta situació del turisme amb un model 

teòric, el model de Butler, el qual fa un anàlisi del cicle de vida d’una destinació 

turística.  

A la tercera etapa, elaborarem un indicador mediambiental per tal de 

demostrar la pressió exercida sobre el medi balear durant la dècada dels 90, és a 

dir, durant els anys de màxim creixement turístic a les Illes.  

I finalment a la quarta etapa, pretenem demostrar que les Balears es 

troben en aquesta fase d’estancament turístic a través de l’evolució de sectors 

relacionats amb el turisme, com la construcció o els serveis, i de l’evolució de 

l’estada mitja dels turistes. 

 

Un cop haguem vist i analitzat la situació, la pregunta que ens plantejarem 

serà la següent: Què poden fer les Balears per sortir d’aquesta fase 

d’estancament sense patir una caiguda de la seva activitat turística?    

A 
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La resposta a aquesta mateixa pregunta se l’han plantejat diferents teòrics, 

els quals han arribat a la conclusió que qualsevol destinació madura que ja ha 

assolit la seva màxima expansió ha de reorientar la seva oferta turística cap a la 

sostenibilitat. 

És per aquest motiu que un cop fet l’estudi comentat el pas següent serà 

elaborar un paquet turístic amb una oferta diversificada que impliqui els menors 

efectes nocius pel medi ambient.  

 

3.1 Anàlisi DAFO  

Cal tenir en compte, però, que a l’hora de proporcionar aquesta oferta 

sostenible s’han de considerar les possibilitats d’èxit que tindrà i per tant, elaborar 

un cert pla de viabilitat per aquest projecte. És per això que hem volgut fer un 

breu anàlisi DAFO sobre aquesta oferta alternativa: 

DEBILITATS AMENACES 

• Falta de conscienciació turística 

tant per part de la població 

autòctona com de la visitant 

respecte el medi ambient. 

• Inexistència de projectes similars. 

• Estacionalitat. 

• Manca de finançament, d’iniciativa 

empresarial i d’ajuda i promoció per 

part de les institucions. 

• Agents partidaris del turisme de 

masses. 

• Degradació mediambiental. 

• Increment de la competència d’altres 

destinacions turístiques. 

FORTALESES OPORTUNITATS 

• Atractiu paisatgístic i cultural de les 

Illes. 

• Posició geogràfica (proximitat 

Europa). 

• Experiència en el sector. 

•  Millora d’infraestructures i serveis. 

•  Valoració de la qualitat natural i 

mediambiental com a producte. 

•  Aprofitament de la xarxa de camins 

existent(senderisme, cicloturisme...). 
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4. BLOC III: QUINA ÉS LA SITUACIÓ DEL TURISME A LES ILLES 

BALEARS? 

 

Començarem aquest tercer bloc presentant un gràfic sobre l’evolució de 

l’entrada de turistes a les diferents Illes que conformen l’arxipèlag balear: 
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En aquest, podem observar un boom espectacular a la dècada dels anys 

90 que assoleix el seu punt més àlgid a finals de segle tant a Mallorca com a 

Menorca, exceptuant el cas de les Pitiüses que ja se’n comencen a ressentir del 

model de creixement turístic dels 90. Pel que fa als deu darrers anys podem 

observar el inici d’una etapa de declivi de les dues Illes que havien experimentat 

el màxim boom, mentre que per part d’Eivissa i Formentera la situació es manté 

força estancada.   

No obstant això, hem trobat interessant afegir en aquest apartat un gràfic 

sobre l’evolució de l’entrada de turistes estrangers en el conjunt de totes les Illes 

Balears des del 1987 fins el 2006: 

Elaboració pròpia. Font d’informació: http://www.inestur.es/documentos/863_mi.pdf. 
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En aquest gràfic més concret sobre l’evolució de l’entrada de turistes 

estrangers a les Illes podem corroborar el que hem mencionat amb anterioritat; en 

els anys 90 i sobretot a partir del segon quinquenni dels 90, l’entrada de turistes 

es va incrementar considerablement passant dels 7 milions de turistes al 1995 als 

gairebé 10 milions en l’any 1999. Com pot veure el lector, des de llavors, el 

turisme balear pateix una caiguda que es pot apreciar en les taxes interanuals i 

queda força estancat. 

Les possibles causes d’aquest estancament i d’aquesta caiguda en 

l’entrada de turistes es poden explicar a partir de diferents hipòtesis. Des del 

nostre punt de vista pensem que aquestes podrien ser bàsicament les següents: 

per una banda, l’aparició de noves destinacions turístiques més atractives, i per 

una altre, la més que possible sobreexplotació del turisme de masses que hauria 

tocat sostre. Si ens fixem amb l’evolució del gràfic anterior, veiem que l’evolució 

dibuixada coincideix amb la del model de Butler, que explicarem a continuació. 

Però abans d’entrar a explicar en què consisteix aquest model, seria 

interessant tenir en compte un parell de característiques més:  

 

 

 

 

 

 

Percentatge de turistes a les Illes Balears
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Elaboració pròpia. Font d’informació: 

http://www.inestur.es/documentos/863_mi.pdf. 

Gràfic extret de: http://www.llibreturismeBalears.com/pdf/llibreblanc-2-1-4.pdf 
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La primera d’aquestes és destacar que la principal destinació turística és 

Mallorca.  

Per altre banda, a partir d’un estudi1 dut a terme per professors del departament 

d’Economia Aplicada de la UIB, s’arriba a la conclusió de que el turista repetitiu 

opta per un turisme més sostenible. Tal i com exposa Natividad Juaneda  “...al 

conocer previamente el destino, selecciona más y mejor, usa su experiencia y 

busca la calidad, en contra de algunas teorías, que aseguran que elige en función 

de su capacidad para encontrar precios más baratos”. 

Relacionat precisament amb això, segons publica el Diario de Mallorca2, el 75 % 

dels turistes que visiten les Illes són repetitius.  

 
4.1 El cicle de vida del turisme: El model de Butle r 

El Sr. Richard Butler, un estudiós sobre models teòrics del turisme, va 

desenvolupar un model amb la finalitat d’explicar el cicle de vida del turisme en 

una determinada zona. Butler, a l’hora d’analitzar quin és el impacte que té el 

turisme sobre una zona afirma que depèn molt de l’estat de maduresa en el qual 

es troba aquesta i fa la següent distinció: si es troba en ple creixement turístic, es 

tracta d’una zona emergent; en canvi, si es tracta d’una zona de creixement molt 

lent o inclòs de decreixement prendrà la denominació de zona madura.  

D’aquesta diferenciació sorgeix el concepte “capacitat de càrrega” definit per 

Butler com “el màxim ús que se’n pot obtenir sense que es causin efectes 

negatius sobre els seus propis recursos biològics, sense reduir la satisfacció dels 

visitants, o sense que es produeixi un efecte advers sobre la societat receptora, 

l’economia o la cultura de  l’àrea”. 

 

Per tant, i tornant a l’objectiu del treball, el que es tracta és d’evitar que es 

sobrepassi el llindar límit marcat per la capacitat de càrrega, ja que això suposaria 

una destrucció de la biodiversitat i ecosistemes únics i d’elements culturals 

característics de la zona, entre d’altres.  

A continuació presentem el gràfic que segons Butler explica el cicle de vida 

d’una destinació turística:  

                                                 
1 “La evolución de las cifras turísticas en Baleares cuestiona algunos modelos teóricos clásicos sobre el 
declive de los destinos de sol y playa saturados” elaborat per investigadors de la UIB.  
 
2 http://mallorcalaguia.es/public/html/ 
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En el cas de les Illes Balears, si ho comparem amb el gràfic de l’evolució 

de les entrades de turistes (pàgines 11 i 12), podríem arribar a la conclusió que 

aquestes es troben en una fase d’estancament i fins i tot de declivi. Si no es 

prenen les mesures adients per tal d’entrar en una fase de rejoveniment, s’entrarà 

en una fase de declivi amb unes conseqüències catastròfiques per les Illes ja que 

el turisme, com hem vist anteriorment,  representa una importantíssima font 

d’ingressos i és un dels motors més importants de l’economia.  

 

4.2 Indicador mediambiental  

 

Tal i com hem comentat anteriorment, per tal de confirmar la situació 

d’estancament en que es troba actualment el turisme balear ens hem proposat 

crear un indicador que verifiqui aquest estat d’estancament, i al mateix temps, 

justifiqui la nostra aposta per la sostenibilitat. Consultant diverses fonts 

bibliogràfiques hem vist que la majoria d’indicadors que tracten sobre aquesta 

temàtica utilitzen variables relacionades amb les tres dimensions del impacte del 

turisme, que són: econòmiques, socioculturals i mediambientals, i que segueixen 

el model marcat per l’OCDE de pressió–estat –resposta.  

Tot i així, aquest model d’indicador que relaciona diferents variables l’hem fet 

servir per elaborar un indicador que mesuri el impacte mediambiental. El motiu 

pel qual hem cregut adient escollir només dades relacionades amb el medi 

ambient és perquè volíem saber quin era el impacte que havia tingut el boom 

Gràfic: Cicle de vida d’una destinació turística, Butler. 
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turístic dels anys 90 sobre aquest. Evidentment, no tot aquest impacte es deriva 

del turisme, però és cert que gran part d’aquest si que en té culpa, ja sigui 

directament, a partir de la pressió que els propis turistes exerceixin sobre la zona, 

o indirectament, a partir d’activitats poc sostenibles que apareixen i es 

desenvolupen gràcies a l’activitat turística.  

El nostre indicador mediambiental s’ha elaborat amb les següents variables 

extretes del llibre “El tercer boom: Indicadors de sostenibilitat del turisme de  les 

Illes Balears 1989-1999”: 

- Emissions de CO2. 

- Petjada ecològica pel consum energètic total. 

- Consum de l’aigua. 

- Índex de Pressió Humana (IPH). 

Pel que fa a les variables3, hem cregut oportú incloure en primer lloc variables 

relacionades amb la contaminació atmosfèrica. La primera d’elles és l’emissió de 

CO2  que està mesurada en tones i engloba tots els sectors de l’economia.  

La segona variable, va precisament molt lligada a la primera ja que la petjada 

ecològica pel consum energètic total calcula l’àrea necessària per absorbir les 

emissions de CO2 que es produeixen a partir de la combustió de combustibles 

fòssils. 

En tercer lloc, hem escollit el consum d’aigua total ja que considerem que és 

un element indispensable a l’hora de parlar de sostenibilitat a les Illes. En aquest 

cas la valoració es realitza en metres cúbics a l’any. 

La quarta i última variable que hem escollit és l’indicador de pressió humana, 

que avalua la pressió dels éssers humans sobre els recursos naturals i sobre ells 

mateixos, representant així un element important a l’hora de parlar del 

desenvolupament sostenible.  

A partir d’aquestes variables el que hem fet ha estat estandarditzar la sèrie de 

dades de cada una d’elles donant valor zero al valor mínim de la sèrie, i el valor 1 

al màxim de la sèrie. Per això hem utilitzat la següent formula:  

 

 

                                                 
3 Veure les taules de les variables a l’annex, pàgina 55.  

(X i anyt - Xi mínim) / (Xi màxim - Xi mínim) * 100 
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Un cop estandarditzades, hem elaborat el nostre indicador global donant 

diferents ponderacions a cada variable. En el cas de les emissions de CO2 i de la 

petjada ecològica li hem donat una ponderació del 20 %, mentre que pel consum 

d’aigua i l’IPH li hem donat una del 30%. El motiu d’atribuir-li a aquestes dues 

darreres una major ponderació és perquè pensem que estan més vinculades amb 

el impacte del turisme.  

A partir d’aquests càlculs, el resultat final del nostre indicador sobre la 

pressió mediambiental ha estat el següent:  

Partint de la base que el nostre indicador el que pretén és mesurar quina 

és la pressió que s’ha exercit sobre el medi durant els anys de creixement turístic 

a les Illes Balears (tant per part de la població autòctona com la visitant) podem 

observar que aquesta ha anat augmentant amb el llarg dels anys incrementant-se 

notablement en el darrer quinquenni dels 90. Veiem doncs, que el impacte 

mediambiental sobre el territori balear és cada cop més gran, sobretot a partir del 

1996 on l’indicador es dispara.  

 

4.3 Estancament del turisme  
 

Per tal de demostrar aquesta fase d’estancament en la que es troba el 

turisme a les Illes, no únicament ho demostrarem a partir de l’anàlisi de l’entrada 

de turistes en els últims anys (analitzada en l’apartat 5.1) sinó que hem cregut 

oportú incloure també l’evolució en el temps de diferents variables que verifiquin 

aquesta situació. En primer lloc hem realitzat un anàlisi del sector serveis: 
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Evolució del sector de la construcció i del sector serveis  
 
Evolució del producte: 

 
En aquest gràfic lineal mostrem al lector l’evolució del producte del sector 

serveis i el de la construcció. Podem veure que el punt més àlgid d’ambdós 

sectors té lloc al voltant de l’any 2000, punt que coincideix també amb el punt de 

màxim creixement del sector turístic a les Illes. Veiem, doncs, que des d’aquest 

any el producte de la construcció va baixar més de 15 punts en els anys següents, 

exceptuant el període 2004-2006, mentre que el sector serveis es va mantenir 

força constant. 

 

Per altre banda, el producte que engloba el sector serveis es divideix en dues 

parts; serveis de mercat i no de mercat: 

a) serveis de mercat:  

- Comerç i reparació. 

- Hostaleria. 

- Transports i comunicacions. 

- Immobiliàries i serveis empresarials. 

b) serveis no de mercat:  

- Educació. 

- Sanitat. 

- Serveis socials. 

- Altres activitats socials. 
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Hem cregut adient fer aquesta distinció dintre d’aquest sector ja que no hem 

pogut trobar el pes concret del turisme dins d’aquest. És per això que hem 

considerat que el turisme està vinculat amb totes les activitats que engloben els 

serveis de mercat, ja sigui directe o indirectament. Aquest vincle el podem veure 

representat en la següent relació: el turisme és el principal focus d’atracció del 

sector hoteler i de la restauració i a la vegada estimula el comerç de la zona 

generant una important font de demanda. Aquest fet suposa al mateix temps un 

impuls de la xarxa de comunicacions i conseqüentment dels transports, a través 

d’inversions en noves infraestructures i millores de les ja existents. 

No obstant, per tal de confirmar aquest pes de les activitats turístiques sobre 

el sector serveis en general, a continuació presentem al lector un gràfic on 

apareix la mitjana del percentatge, en períodes quinquennals, del pes que tenen 

aquests dos tipus de serveis sobre el total del sector: 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tal i com es pot observar, durant el darrer quinquenni dels anys 90 les 

activitats més relacionades directament amb el sector serveis representaven un 

86,88 % d’aquest, mentre que la resta anava a parar als serveis de no mercat. No 

MITJANA 1995-1999
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques del INE 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques del INE 
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obstant, aquesta tendència canvia a partir del segle XXI ja que el pes de les 

activitats relacionades amb els serveis de mercat disminueix més d’un 10% sobre 

el pes del global d’aquest sector. Així doncs, amb aquestes dades podem 

confirmar que les activitats vinculades al turisme han anat perdent pes en els 

darrers vuit anys.  

 
Evolució dels llocs de treball: 
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En aquest cas mostrem l’evolució de l’ocupació originada en cada sector. 

Veiem que coincideix força amb el gràfic anterior ja que el sector de la 

construcció, molt dinàmica durant el darrer quinquenni del segle XX a l’hora de 

crear llocs de treball, comença a ressentir-se a partir de l’entrada a l’any 2000, la 

qual cosa es tradueix en una important davallada de creació d’ocupació.  

Pel que fa al sector serveis, aquest també pateix una important caiguda a 

l’any 2000 i comença a recuperar-se a partir del 2003 per mantenir-se força 

estancat fins al moment.  

 

Anàlisi de correlació  

Per determinar si existeix realment una relació directa entre ambdues variables 

analitzades fins el moment, mostrarem al lector un anàlisi de regressió lineal entre 

el producte de la construcció i el del serveis: 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques del INE 
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A partir d’aquest anàlisi de regressió de dades obtingudes entre els anys 1995 i 

2008, podem determinar la relació lineal positiva existent entre el sector serveis i 

la construcció. Destacar sobretot el valor del coeficient de correlació que és d’un 

98,6%, la qual cosa ens indica que existeix una correlació positiva quasi perfecta, 

és a dir, indica una dependència pràcticament total entre les dues variables ja que 

quan una d’elles augmenta l’altra també ho farà en quasi bé idèntica proporció.  

 

Estada mitja del turistes  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

En aquest gràfic presentem l’evolució de l’estada mitja del turista a les Illes 

Balears, on podem veure una tendència decreixent a partir del 1999. El que el 

gràfic ens indica és que a partir dels darrers 10 anys, els turistes enlloc de gaudir 

d’unes vacances de més de 8 dies cada vegada prefereixen estades més 

efímeres, al voltant dels 6 dies.   
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Resultats de l’anàlisi del sector  

Englobant els gràfics evolutius i sectorials que hem vist en aquest apartat i 

afegint també el gràfic de l’evolució de les entrades de turistes a les Illes (pàgines 

11 i 12) arribem a la conclusió que el sector turístic a les Illes Balears es troba en 

una situació d’estancament.  

 

Fent un breu resum, es pot observar que l’entrada de turistes ha deixat 

d’experimentar aquell boom de creixement i actualment s’ha estancat força. 

Aquest fet s’ha transmès a totes aquelles activitats vinculades amb el sector 

turístic, que han deixat de créixer al mateix ritme que ho feien fins a finals dels 90. 

El ferotge progrés de la construcció s’ha vist frenat i amb ell l’ocupació que 

generava. Altres activitats com l’hostaleria, la restauració o el comerç han vist 

com el seu creixement es frenava de cop i la seva participació en el producte total 

es mantenia força constant o inclòs baixava. 

 
 
5. BLOC IV: QUIN ÉS EL PERFIL DE TURISTA QUE VISITA LES 
ILLES?  
 
5.1 Perfil de turista de l’illa de Mallorca  

L’illa de Mallorca és el focus principal de recepció de turistes de les Illes 

Balears. A la capital balear podem diferenciar un prototip de turista molt clar.  

Principalment, veiem que el turista visita l’illa en els mesos de temporada 

alta, és a dir, durant els mesos de juny, juliol i agost. Tot i així, veiem que a partir 

del mes de maig l’afluència de turistes s’incrementa considerablement fins el mes 

d’agost, punt àlgid de tot l’any amb un total de turistes que es situa al voltant dels 

1.500.000 visitants. Cal dir però, que Mallorca durant tot l’any té un número elevat 

de visitants que no es situa per sota dels 263.000.  
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Si intentem ser més precisos, veiem que els turistes de l’illa mallorquina 

provenen bàsicament de tres nacionalitats diferents: en primer lloc els alemanys 

són els que més visiten l’illa, de fet el 38% d’estrangers provenen d’aquest país 

europeu. En segon lloc i amb un 28% sobre el total de turistes hi ha els britànics. 

Com a última nacionalitat destacada hi ha els propis espanyols que representen 

un 17%. Cal destacar també que la resta de turistes provenen de llocs molt 

diversos, tot i que majoritàriament tenen passaport europeu.  

Entrada de turistes per nacionalitats - 
Mallorca
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Els turistes que visiten l’illa de Mallorca estan compresos majoritàriament 

entre els 25 i 44 anys, representant així el 39% dels visitants que reben les Illes 

Balears. Amb un 26% hi trobem els adults compresos entre 44 i 65 anys (el segon 

grup més nombrós que passa les vacances a l’illa). En tercer lloc trobem els 

menors de 25 anys i, per últim, els jubilats.   

Entrada de turistes a Mallorca 2008

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

ge
ne
r

fe
br
er

m
ar
ç
ab
ril

m
ai
g
ju
ny

ju
lio
l

ag
os
t

se
te
m
br
e

oc
tu
br
e

no
ve
m
br
e

de
se
m
br
e

Elaboració pròpia. Font d’informació: http://www.inestur.es/documentos/863_mi.pdf. 

 

Elaboració pròpia. Font d’informació: http://www.inestur.es/documentos/863_mi.pdf. 
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Edat del perfil de turista de 
Mallorca
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Mallorca és visitada, amb una gran diferencia, per motius d’oci i vacances; 

concretament el 93% dels visitants ho fan sota aquest pretext. El treball és el 

segon motiu del viatges, tot i que tan sols es desplacen a l’illa un 4% dels visitants 

per aquest motiu. La resta de desplaçaments a l’illa es deuen a motius d’estudis i 

personals. 

Motiu del viatge (Mallorca)
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El turista de Mallorca procura allotjar-se en hotels o complexos turístics, 

amb una afluència del 73%. En segon lloc s’allotgen en cases d’amics o familiars, 

seguit per propietats dels mateixos turistes. El lloguer comprèn una part molt 

petita dels hostatges amb tant sol un 5%, i l’1% restant s’estan en diferents 

habitatges com per exemple els albergs.  

 

Elaboració pròpia. Font d’informació: 

http://www.inestur.es/documentos/863_mi.pdf. 

Elaboració pròpia. Font d’informació: 

http://www.inestur.es/documentos/863_mi.pdf. 
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Allotjament (Mallorca)
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Finalment, cal destacar també una dada important del turista que visita 

Mallorca; el 60% viatja amb un paquet turístic ja contractat, és a dir, surten des 

dels seus països amb diferents excursions i  visites contractades a priori.   

 

5.2 Perfil de turista que visita l’illa de Menorca  

El turista que visita l’illa de Menorca, de la mateixa manera que el turista 

que visita Mallorca, té unes preferències i unes decisions que les podem 

identificar d’una forma ben definida. 

El visitant de l’illa menorquina s’acosta a les Balears principalment en els 

mesos de juny, juliol i agost. Cal dir que a partir del mes de maig el flux de turistes 

augmenta significativament i que segueix aquesta tònica fins ben entrat el mes de 

setembre. El punt més fort es produeix al mes d’agost amb un total de 267.505 

visitants; en aquesta illa però, durant els mesos de temporada baixa els turistes 

es situen en cotes molt baixes, al voltant dels 13.173. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada de turistes a Menorca 2008
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Elaboració pròpia. Font d’informació: http://www.inestur.es/documentos/863_mi.pdf. 

 

Elaboració pròpia. Font d’informació: 

http://www.inestur.es/documentos/863_mi.pdf. 
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En el cas menorquí, els turistes que tenen més predilecció per aquesta illa 

són en primer lloc els britànics, probablement pel passat històric que els uneix a 

aquesta illa, i en segon lloc els espanyols, amb un 41.4% i 40,9% respectivament. 

De la mateixa manera que l’illa mallorquina, la resta de turistes provenen 

d’Europa.  

Entrada de turistes per nacionalitats - 
Menorca
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El turista que visita Menorca és principalment jove, l’edat del qual es 

comprèn entre els 25 i els 44 anys, representant així un 41% sobre el total. El 

següent grup més nombrós són els adults d’entre 45 i 64 anys representant un 

26%; de ben a prop, amb un 22%, els menors de 25 anys i, per últim, els jubilats.  

 

Edat del pefil de turista de Menorca
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En quan al motiu dels viatgers de Menorca, el 92% es desplacen a l’illa 

sota la idea de gaudir de les seves vacances; la resta de motius es situen molt 

lluny de la mera intenció d’oci; el treball, els motius personals, els estudis i altres 

objeccions no superen el 8%. 

Elaboració pròpia. Font d’informació: http://www.inestur.es/documentos/863_mi.pdf. 

. 

Elaboració pròpia. Font d’informació: 

http://www.inestur.es/documentos/863_mi.pdf. 
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Motiu del viatge (Menorca)
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L’allotjament per excel·lència a l’illa menorquina és l’hotel amb un 69% de 

preferència. En aquesta illa el 16% dels visitants s’allotgen de lloguer, 

normalment en apartaments, i la tercera opció més escollida pels turistes és la llar 

de familiars i amics. Per últim, la propietat dels turistes avarca el 5% dels 

allotjaments i el 2% restant s’allotja en diferents tipus de residencies: albergs, 

entre d’altres.  

 

Allotjament (Menorca)

69%

16%

5%

8%

2%

Hotels o similars o

complexos turístics

Lloguer

Propietat

Familiars o amics

Altres

 

 

Com a última dada analitzable del turista que visita l’illa de Menorca cal 

destacar que el 53% dels viatjants aterren a la illa amb un paquet turístic ja 

contractat.  

 

 

Elaboració pròpia. Font d’informació: 

http://www.inestur.es/documentos/863_mi.pdf. 

Elaboració pròpia. Font d’informació: http://www.inestur.es/documentos/863_mi.pdf. 
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5.3 Perfil de turista que visita les Illes d’Eiviss a i Formentera  

Tant l’illa d’Eivissa com la de Formentera es caracteritzen per ser les dues 

Illes que reben només turistes en temporada alta, la qual cosa es pot apreciar 

clarament al gràfic que presentem a continuació. Per tant, podem afirmar que el 

turisme que tenen aquestes dues Illes és un turisme de sol i platja. Identifiquem el 

màxim en el mes d’agost amb 501.615 entrades de turistes en total.   

 

Entrada de turistes a Eivissa-Formentera
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Si ens fixem en les nacionalitats dels turistes que visiten les Pitiüses, 

podem afirmar que els britànics, els alemanys i els italians són els que més 

visiten aquestes Illes, acompanyats també pels espanyols. Eivissa destaca per 

tenir un turisme britànic, mentre que Formentera en l’època d’estiu té un turisme 

procedent d’Itàlia.  

Entrada de turistes per nacionalitats - Eivissa 
i Formentera
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Elaboració pròpia. Font d’informació: http://www.inestur.es/documentos/863_mi.pdf. 

 

Elaboració pròpia. Font d’informació: http://www.inestur.es/documentos/863_mi.pdf. 
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Les Pitiüses reben durant els mesos d’estiu turistes joves, que busquen 

festa a banda de sol i platja. Un 44% dels turistes tenen entre 25 i 44 anys, 

mentre que els de menys de 25 i més de 45 tenen un percentatge del 23-24%. 

Cal destacar que són les dues Illes que reben menys visitants amb edat 

avançada. 

Edat del perfil de turista d'Eivissa-
Formentera

24%

44%

23%

9% menys de 25

de 25 a 44

de 45 a 64

més de 64

 

 

El motius que impulsen al visitant de les Pitiüses són l’oci i les vacances. 

Com ja hem dit abans, són les dues Illes més demandades pels joves en busca 

de festa i diversió. Per tant, hi trobem tan sols un 3% que viatja per treball i 

negocis i un 2% que viatja per motius personals. Cal destacar també que no hi ha 

visitants per motius d’estudis ja que a Formentera només hi podem trobar un 

institut i a cap de les dues Illes hi trobem un centre universitari. 

 

Motiu viatge (Eivissa-Formentera)
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Si mirem on s’allotgen els turistes veiem que hi ha una diferència clara. Un 

75% d’aquests s’allotgen en hotels o complexos turístics, mentre que un 11% 

Elaboració pròpia. Font d’informació: 

http://www.inestur.es/documentos/863_mi.pdf. 

 

Elaboració pròpia. Font d’informació: 

http://www.inestur.es/documentos/863_mi.pdf. 
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prefereix allotjar-se en cases de familiars o d’amics. Pocs turistes decideixen 

llogar pisos o cases tot i que un 5% d’estrangers posseeix allotjament propi a les 

Illes. 

Allotjament (Eivissa-Formentera)
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Finalment, destacar el fet que la gent que visita les dues Illes viatja amb 

paquet turístic en un 50% dels casos. 

 

5.4 Perfil general  

Un cop analitzats els perfils de les quatre Illes aventurarem un perfil 

general de turista per les Illes Balears. Cal dir que si comparem els tres perfils 

ens adonem que hi ha, realment, poques diferencies entre els quatre focus de 

recepció turística. En general veiem una clara predilecció pels mesos d’estiu per 

tal de gaudir del turisme de sol i platja en tots tres casos, però destaquen les Illes 

d’Eivissa, Formentera i Menorca, ja que l’illa de Mallorca gaudeix d’un turisme 

més gradual durant tot l’any.  

En referència a les nacionalitats ens adonem que tots els turistes són 

principalment europeus, destacant els alemanys, britànics i espanyols.  

En qüestió d’edats veiem que hi ha una clara preferència per visitar les 

Illes per part dels joves. Podem dir que en una amplia majoria els turistes son 

habitualment persones entre els 25 i els 44 anys. El segon grup d’edat més 

nombrós són els adults d’entre 44 i 64 anys i, per últim, comparteixen un 

percentatge molt semblant els visitants més joves amb els visitants de la tercera 

edat.    

Elaboració pròpia. Font d’informació: 

http://www.inestur.es/documentos/863_mi.pdf. 
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El motiu dels viatges a les Illes Balears és, sens dubte alguna, el mer fet de 

gaudir de les vacances i de les estones d’oci. Val a dir però, que aquest no és 

l’únic motiu que impulsa als turistes a desplaçar-se fins les Illes. Entre la resta de 

raons i de forma molt allunyada hi ha els pretexts de treball, d’estudis i altres 

motius. 

  Una dada important a mencionar és el fet dels allotjaments. Una àmplia 

majoria dels visitants opten per quedar-se en hotels o complexos turístics, la 

segona opció més escollida però ja amb certa diferència és el lloguer d’habitatges 

i l’estança en allotjaments propietat d’amics. 

Per últim, cal comentar que els turistes que es desplacen ho fan amb un 

paquet turístic ja contractat a priori. 

 

6. BLOC V: EXEMPLE REPRESENTATIU D’UN HOTEL DE LES 

ILLES. 

 
Anàlisi del perfil de turista que visita l’Hotel Cala Galdana & Villas d’Aljandar 

**** (Menorca)  
 
Dades d’arribades de turistes segons nacionalitat: 
 

 GBA ESP ALE ITA ESC POR VN 
2003 52.787 19.378 3.527 5.711 0 0 3.652 
2004 45.718 18.472 4.906 5.610 136 1.218 1.389 
2005 46.377 19.947 2.445 3.510 7.567 690 1.510 
2006 45.671 26.844 7.612 4.692 6.859 1.416 921 
2007 44.751 29.548 6.361 7.752 2.827 701 1.885 
2008 40.091 28.921 4.225 6.630 1.590 1.522 1.342 

 
 
Gràfic per il·lustrar les dades anteriors: 
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Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Hotel 
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A partir d’aquest gràfic observem clarament que el client que visita l’hotel 

procedeix principalment de Gran Bretanya. La tendència en els últims cinc anys 

però, ens mostra una disminució de turistes anglesos i en canvi, un augment 

important de clients espanyols. Tot i aquesta disminució de clients provinents de 

Gran Bretanya en els últims anys, cal destacar que aquests segueixen 

representant la major part de turistes que visiten l’hotel entre els mesos de maig i 

octubre. 

Per tal d’observar més detalladament el perfil de client que acudeix a 

l’hotel, estudiarem les característiques dels turistes que arriben en dos mesos 

diferents, un mes de temporada baixa (octubre) i un mes de temporada alta 

(agost) per observar si hi ha grans diferències entre turistes anglesos i espanyols, 

els quals representen el prototip de client que visita l’hotel. Els turistes provinents 

d’altres nacionalitats no els estudiarem en aquest cas ja que com hem pogut 

observar, la majoria de clients són anglesos o espanyols i és per això que ens 

centrarem en l’estudi d’aquests dos perfils de turista. 

 
Agost (Temporada alta) 
 

A continuació es presenten dues taules amb el número de clients que 

arriben diàriament a l’hotel diferenciats per nacionalitat. 

 

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ESPANYA 20 26 44 51 63 77 35 21 30 61 30 28 63 70 32 

GRAN 
BRETANYA 78 30 8 22 4 27 - 45 33 3 24 5 30 2 66 

 
DIA 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL % 

ESPANYA 22 54 81 59 83 57 18 12 29 69 44 38 54 2 18 29 1.320 52,2 
GRAN 

BRETANYA 29 4 35 7 38 3 39 19 6 40 2 16 2 66 34 22 739 29,2 

 

Observem que durant el mes d’agost els turistes espanyols superen 

clarament els turistes provinents de Gran Bretanya i gairebé arriben a representar 

el doble que aquests. 

Podem dir a més, que tant l’estada mitja del client espanyol com la de 

l’anglès és d’una setmana ja que observem que l’arribada massiva de clients de 

cada nacionalitat es produeix setmanalment. 
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Octubre (Temporada baixa ) 
 

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ESPANYA 16 14 22 34 14 16 20 14 17 17 27 29 17 15 15 

GRAN 
BRETANYA 157 159 152 152 146 125 128 125 123 108 101 103 96 87 69 

 
DIA 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL % 

ESPANYA 17 14 14 15 15 16 16 18 37 80 - - - - - - 529 8,4% 
GRAN 

BRETANYA 69 76 81 75 59 57 53 53 29 2 - - - - - - 2.385 37,9% 

 

Durant el mes d’octubre observem grans diferències respecte l’arribada de 

turistes d’ambdues nacionalitats. Durant aquest mes l’arribada de turistes 

provinents de Gran Bretanya és molt superior a la dels turistes espanyols. 

Aquests representen un 8,4% del total de clients que rep l’hotel durant aquest 

mes mentre que els turistes anglesos en representen un 37,9%. 

A continuació analitzarem el tipus de pensió que escullen els clients en els 

mesos d’agost i octubre. 

Agost 
 
Ago -

08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

S A 12 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8      
A D 17 17 11 13 16 16 16 10 12 10 10 6 8 9 9 6 
M P 566 548 540 570 587 584 571 581 579 611 601 606 592 595 603 611 
P C 78 75 76 75 77 86 86 82 76 81 87 81 84 77 80 76 

                 
TOTAL 673 652 635 666 688 694 681 681 675 710 706 693 684 681 692 693 
 
 
Ago -

08 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

S A                96 
A D 8 4 4 4 4 4 2 2 2  2 4 4 8 6 244 
M P 567 610 614 610 601 589 589 625 618 623 591 575 558 497 479 18.091 
P C 85 97 101 124 122 119 118 100 87 86 64 67 59 47 53 2.606 

                 
TOTAL 660 711 719 738 727 712 709 727 707 709 657 646 621 552 538 21.037 
 

Es pot apreciar clarament que la mitja pensió (MP) és el tipus de règim 

més demandat durant el mes d’agost amb grans diferències respecte els altres. 

És destacable també la baixa demanda existent del règim basat en tan sols 

allotjament (SA). 
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Octubre 
 
Oct-08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 S A                                 
 A D 11 9 6 20 6 4 8 8 8 9 7 5 7 5 7 7 
 M P 184 185 186 184 181 165 168 162 160 143 146 182 161 152 129 135 
 P C                                 
                                  
TOTAL 195 194 192 204 187 169 176 170 168 152 153 187 168 157 136 142 
 
Oct-08 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 
 S A                              0  
 A D 6 10 4 4 2   4 31 73             261  
 M P 138 141 130 114 115 113 106 77 51             3.608  
 P C                               0  
                                  
 TOTAL 145 151 134 118 117 113 110 108 124       3.869  

 

En el mes d’octubre podem arribar a la mateixa conclusió ja que el règim 

més demandat és també la mitja pensió (MP). Les grans diferències que hi 

trobem amb el mes d’agost són la inexistència de demanda de pensió completa 

(PC) i sols allotjament (SA) així com els totals als quals s’arriben al final de mes 

que són molt superiors en el mes d’agost. 

 

Tipus d’habitació més demandada 

Per veure quin tipus d’habitació és la més demandada analitzarem les 

següents taules tot comparant, com hem fet fins ara, els mesos d’agost i octubre. 

 ago-08 
 TOTALS PER TIPUS D'HABITACIÓ FACTURADA  
TIPUS D'HAB. A1D A2D DOB DOM DUI DUM FAM SUP TOTAL 
Nº D'HAB. 29 49 603 277 16 2 50 28 1054 
% SOBRE EL 
TOTAL 2,75 4,65 57,21 26,28 1,52 0,19 4,74 2,66 100 

 
 oct-08 
 TOTALS PER TIPUS D'HABITACIÓ FACTURADA  
TIPUS D'HAB. A1D A2D DOB DOM DUI DUM FAM SUP TOTAL 
Nº D'HAB. 3 3 162 67 13 0 4 12 264 
% SOBRE EL 
TOTAL 1,14 1,14 61,36 25,38 4,92 0,00 1,52 4,55 100 

 
A1D: Apartament 1 dormitori; A2D: Apartament 2 dormitoris; DOB: Doble estàndard; DOM: Doble 
vista mar; DUI: Doble ús individual; DUM: Doble ús individual vista mar; FAM: Habitació familiar; 
SUP: Habitació superior 
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Com podem observar, tant en temporada alta com en temporada baixa el 

tipus d’habitació més demandada és la doble estàndard. Durant el mes d’agost 

aquest tipus d’allotjament representa un 57,21% sobre el total d’habitacions 

facturades durant aquest mes, mentre que al mes d’octubre en representa un 

61,36%. Per tant, més de la meitat dels clients decideixen allotjar-se en aquest 

tipus d’habitació. 

Càlcul del cost de l’estada pel turista : 
 

Allotjament Temporada  Preu Total 2 
pax 

Preu/dia 2 
pax 

Preu Total 1 
pax 

Preu/dia 1 
pax 

Doble Vista 
Mar Alta 1.610 230 805 115 

Doble Vista 
Mar Baixa 700 100 350 50 

*Les quantitats de la taula es valoren en €. 
 
 A partir d’aquest anàlisi podem extreure el perfil de client que visita l’hotel. 

Es tracta d’un client provinent de Gran Bretanya o Espanya que s’allotja a l’hotel 

al voltant d’una setmana en una habitació doble estàndard i en règim de mitja 

pensió. A més, l’estada a l’hotel durant el mes d’agost li suposa una despesa 

d’uns 805 € durant les seves vacances, la qual cosa es tradueix en una despesa 

diària de 115 €. Durant el mes d’octubre en canvi, li suposa un cost total de 350 € 

la qual cosa es tradueix en 50 € diaris. 

 
7. BLOC VI: QUINES ACTIVITATS SOSTENIBLES PODEM OFERIR? 
     

Els paquets turístics que hem elaborat pretenen donar una àmplia alternativa 

al turisme de sol i platja, així com oferir activitats sostenibles que permetin als 

turistes gaudir al màxim i puguin arribar a conèixer cada racó de les Illes i la 

importància del manteniment d’aquest patrimoni. 

A l’hora d’elaborar-lo hem cregut oportú aprofitar les activitats sostenibles que 

s’ofereixen actualment a les Balears, el problema d’aquestes activitats és que no 

mantenen cap lligam entre si; han de ser els mateixos visitants que han de 

buscar-les i intentar que tinguin cabuda en les activitats que tenen contractades 

prèviament. És per això que creiem de vital importància la creació d’aquest 

paquet on oferim la possibilitat de visitar, gaudir i respectar la principal font 

d’atracció turística, és a dir, el paisatge i les tradicions que aquestes Illes 

ofereixen.  
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7.1 El paquet d’Eivissa   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paquet turístic Eivissa 

DIA 1 

MATÍ 

Arribada a 

l’aeroport. 

TARDA 

Eivissa: Visita a 

Dalt Vila, i a les 

19h visita 

teatralitzada. 

Sopar al 

restaurant ca 

n’Alfredo (menjar 

eivissenc) 

Opció de quedar al 

port per veure 

l’ambient nocturn. 

DIA 2 

MATÍ 

Excursió a Sant 

Antoni de Portmany 

(casc urbà fins a la 

platja des Pouet). 

Durant el recorregut 

es visita: zona esplai 

per infants, punta 

des Molí ( auditori, 

sala d’exposicions..) 

Dinar picnic. 

TARDA 

Temps lliure per 

passejar o comprar 

al poble. 

Sopar al club 

nàutic. 

DIA 3 

Dia complet a 

Formentera: 

1a proposta: 

*Mercat la Savina i 

immersió. Lloguer 

bicicletes i visita a 

illetes.  

Tarda al poble de 

Sant Francesc 

Xavier. 

2a proposta: 

*Lloguer 

motocicletes. Visita 

al cap de Barbaria. 

Dinar a Sant 

Francesc.  

Excursió al far de la 

Mola i mercat 

hippie del poble. 

DIA 4 

MATÍ 

Ruta eqüestre per 

Ses Salines. 

Dinar al poble de 

Sant Josep. 

TARDA 

Volta amb piragua. 

Sopar a la ciutat 

d’Eivissa al 

restaurant Banyan 

Thai. 

 

DIA 5 

MATÍ 

 Ruta cicloturística 

(dues propostes, 

diferents nivells). 

TARDA 

Relax al SPA Centre 

Tesal (sta Eulària). 

Sopar al resturant 

ca na Ribes (Santa 

Eulària). 

DIA 6 

MATÍ 

Excursió a la 

Cova de Can 

Marçà. 

TARDA 

 Ruta per Ses 

Feixes d’Eivissa. 

(zona aquàtica). 

 

DIA 7 

Excursió a 

Santa Eulària 

des riu. (vàries 

visites 

culturals). 

Dinar al Celler 

Can Pere. 

 

*  Existeix una gran varietat d’hotels 
rurals que el turista pot escollir 
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Un cop analitzada la oferta creiem que la programació més adient és la següent: 

L’allotjament sempre es durà a terme en complexos turístics rurals i deixarem que 

el propi turista esculli on vol quedar-se, tot i que si ho prefereix, se li oferirà l’opció 

d’hostatjar-se en diferents hotels rurals durant la seva estada a l’illa.  

De la gran oferta existent d’hotels rurals d’Eivissa creiem que aquests són els 

més adequats, ja sigui per posició o per preus.  

  
       1. Allotjament ca na Joaneta (casa rural).  Preus per persona/nit i 
esmorzar. 
 

 
        2. Les Terrasses:  centre de turisme rural. Preu per persona i nit, 

esmorzar apart (7€ per persona i dia). 

 
    
   

      
 
 
 
 
3. La colina: finca rural.  Preus per persona i dia, esmorzar inclòs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 1: 

MATÍ 

Un cop els turistes arribin a l’illa es procedirà a recollir-los i a desplaçar-los fins 

l’hotel rural escollit, on se’ls donarà la benvinguda a mig matí.  

TARDA 

Es visitarà Dalt Vila, recinte murat de la ciutat declarat  patrimoni de la humanitat 

l’any 1999 per la UNESCO, des d’on es divisa tota la badia de la mà d’un guia 

turístic que els mostrarà els indrets més emblemàtics. Sobre les 19h es gaudirà 

temporada 
alta 60 € 

temporada 
mitja 50 € 

temporada 
baixa 40 € 

temporada 
alta 65 € 

temporada 
mitja 

60 € 

temporada 
baixa 

55 € 

temporada 
alta 

114 € 

temporada 
mitja 

100 

temporada 
baixa 

73 € 
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d’una visita teatralitzada al voltant de tota la ciutat, la qual es tracta d’una activitat 

promocionada per l’ajuntament.  

NIT 

Al Restaurant ca n’Alfredo es degustarà la cuina eivissenca. 

Aquest restaurant data de principis del segle XIX i es situa en un 

dels llocs més cèntrics de la ciutat.      

                 

Dia 2: 

MATÍ 

Es durà a terme una excursió a Sant Antoni de Portmany,  un 

poble pesquer a l’oest de l’illa. És totalment recomanable la visita 

al  passeig que uneix el casc urbà de Sant Antoni amb la platja 

des Pouet, al sud de la badia.  

En aquest recorregut es compaginen passeig, platja (s’Arenal i es 

Pouet), zona d'esplai per a infants així com sa Punta des Molí, on s'ubica el molí 

que dóna nom a la zona, un nou auditori a l'aire lliure i la sala d'exposicions on 

periòdicament s'ofereix una interessant i variada oferta cultural.  

El dinar es realitzarà durant el trajecte i serà ofert pel propi hotel rural, amb 

menjar típic de les Illes.  

TARDA 

Al voltant de les 19h es tornarà al poble on tindran temps lliure per comprar o 

passejar.  

NIT 

Es soparà al club nàutic de Sant Antoni . 

 

Dia 3: Dia complet a Formentera. 

MATÍ 

A les 10 del matí es partirà amb vaixell des del port d’Eivissa.  El trajecte permet 

gaudir de les vistes costaneres de les dues Illes i té una durada de 45 minuts.  

El turista podrà escollir quina activitat vol realitzar en aquesta emblemàtica illa del 

Mediterrani. 

Si l’opció escollida és gaudir del paisatge mentre es visita 

realitzant una excursió amb bicicleta, ens desplaçarem fins el 

Dalt Vila 

St. Antoni de Portmany 

Formentera 



 El sector turístic a les Illes Balears: Una nova concepció del turisme 

 - 38 - 

mercat de la Savina, zona molt coneguda i concorreguda a la zona per la seva 

varietat de productes. 

Al migdia tindran el privilegi de gaudir de les vistes submarines que ofereix l’illa; 

aquesta activitat és recomanable tota la temporada ja que la ubicació de 

Formentera fa que l’aigua no baixi dels 16 graus centígrads.  

Un cop damunt les bicicletes es realitzarà una excursió fins a Illetes. L’accés tan 

sols és permès a vianants o ciclistes la qual cosa permetrà gaudir del silenci de la 

mar. El dinar tindrà lloc a un restaurant de la zona. 

TARDA 

Visita el poble de Sant Francesc Xavier, la capital de Formentera. Es troba a uns 

3km del Port de la Savina, pujant per la carretera principal. A la plaça destaca 

l’església parroquial, antiga fortalesa construïda a principis del segle XVIII i es 

recomana la visita al mercat artesanal i de bijuteria. 

Si pel contrari es prefereix visitar l’illa amb motocicleta, es realitzarà una excursió 

al far des cap de Barbària, on s’han rodat diverses pel·lícules.  

El dinar serà a Sant Francesc, concretament al restaurant San Fernando i 

es visitarà el mercat gastronòmic.  

TARDA 

Partida cap a l’altra punta de Formentera sobre les 16h, on es visitarà el far de la 

Mola, construït per ordre de la reina Isabel II l’any 1861, i el famós mercat hippie 

de la Mola.  

Trobada al port de la Savina i es partirà cap a Eivissa a les 20h. Arribada sobre 

les 20:45h al port d’Eivissa i tornada a l’hotel. 

NIT  

El sopar tindrà lloc a l’hotel on es gaudirà d’un espectacle folklòric de ball de bot, 

a càrrec del grup “Es Broll”. 

 

Dia 4: 

MATÍ  

Realització d’una ruta eqüestre per Ses Salines d’Eivissa, 

una activitat típica de les Illes Balears. Es rodejarà part de 

l’illa partint des d’Eivissa, seguint per la Platja d'en Bossa, 

Ses Salines i per últim Sant Josep.  
Ses Salines 
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De la ruta cal destacar Ses Salines, una zona d’alt interès ecològic pel pas d’aus 

migratòries com el flamenc  y la garça. Les platges d’aquesta zona com Es 

Cavallet, compten amb dunes fixes i destaquen per la seva gran bellesa i 

conservació. 

El dinar serà al restaurant Maria Luisa (cuina eivissenca) de Sant Josep. 

TARDA 

Tindrà la possibilitat de fer rutes amb piragua d’una durada de 3 hores, veien 

racons de difícil accés i que des de la mar ofereixen un espectacle únic. 

NIT 

Sopar a la ciutat d’Eivissa, al restaurant Banyan thai. 

 

Dia 5: 

MATÍ 

Oferim dues rutes cicloturístiques en funció de la dificultat que decideixin escollir 

els clients. 

D’una banda oferim la ruta cicloturística ES POBLES envoltant tota l’illa i que és 

de dificultat alta. En aquest recorregut es gaudeix de 67.5km inoblidables; d’una 

banda hi ha la Cala Vedella on es troba una piscina natural d’aigües cristal·lines; 

Sa Caleta on es gaudirà del paisatge del Poblat Fenici declarat Patrimoni de la 

Humanitat i de la cova de Can Marçà. 

La segona proposta és per aquells turistes que prefereixen realitzar una ruta de 

dificultat baixa que es du a terme pel Camí Vell de Sant Rafael. Durant els 11 km 

de ruta es visitarà la església de Sa Creu i Soques.  

TARDA 

Després de dies tan complerts és necessària una 

tarda al Spa del Centre Tesal Spa Fenicia ubicat a 

Sta. Eulàlia on  es recomana ferventment  el bany 

amb sals de Magnesi, un massatge de relaxació 

general; En aquests centres hi ha una gran varietat 

d’opcions que el propi client escollirà al seu gust. 

NIT 

Sopar al restaurant Ca na Ribes. 

  

 

Spa Fenicia 
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Dia 6: 

MATÍ 

Es farà una excursió a la cova de Can Marçà on la 

naturalesa ha deixat una veritable bellesa en formacions i 

llacs; aquesta cova antigament era utilitzada pels 

contrabandistes i avui dia constitueix un dels atractius 

turístics amb més força de l’illa.  

El dinar serà d’opció lliure al poble on es situen aquestes coves, al Port de Sant 

Miquel. 

TARDA 

Es farà una ruta per Ses Feixes d’Eivissa. Ses Feixes són la segona zona 

aquàtica d’importància a Eivissa. Es visitarà allà mateix el Prat de Vila,  Prat de 

Ses Monges i una franja que les uneix denominada es Parat. 

NIT 

El vespre serà lliure. 

 

Dia 7: 

MATÍ 

Es realitzarà una excursió a Santa Eulària des Riu, lloc on neix l’únic riu de l’illa; 

es visitaran les Torres de defensa del poble i el centre de cultura de Puig den 

Valls.  

El dinar serà al restaurant Celler Can Pere.  

TARDA 

Serà lliure pel poble de Santa Eulària.  

NIT 

Tornada a Eivissa, després de sopar allà on el turista decideixi i 

posteriorment es gaudirà de l’ambient del port d’Eivissa. 

 

Dia 8: 

Es dirà adéu a l’illa i es traslladarà als visitants fins l’aeroport.  

En totes aquestes activitats s’aplicarà un descompte a totes aquelles que siguin 

d’àmbit cultural o dinars i sopars als restaurants que ofereixin cuina eivissenca, 

com també el transport públic. S’aplicarà el descompte a tot turista que hagi 

volgut contractar la targeta verda. 

Cova Can Marçà 

Santa Eulària 
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7.2 El paquet de Menorca  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 6 

MATÍ 

Senderisme:  

Barranc de 

Binigaus 

TARDA 

 Visita a Alaior 

(esglèsia 

Sta.Eulàlia, 

Pons Quintana, 

etc) 

Paquet turístic Menorca 

DIA 1 

 

MATÍ 

Visita a la fortalesa 

de La Mola  

 

TARDA 

Visita a la capital: 

Maó  

Casc antic de la 

ciutat, mercat del 

peix, ajuntament, 

església de Santa 

Maria i passeig pel 

port. 

 
Sopar lliure al port 

de Maó 
 

DIA 2 

MATÍ 

Albufera des Grau 

Platja des Grau 

 

TARDA 

Illa de’n Colom 

Far de Favàritx 

 

DIA 3 

MATÍ 

Ruta camí de 

cavalls: Es 

Mercadal-

Pregonda-Es 

Mercadal. 

Dinar: Caldereta de 

llagosta a Fornells 

TARDA 

Ruta senderística:  

Ses Salines i Badía 

de Fornells 

 

 

DIA 4 

MATÍ 

Visita a la Naveta des 

Tudons i Necròpoli 

de Cala Morell (Coves 

de Càrritx i des 

Mussol) 

TARDA 

Visita a Ciutadella 

(Catedral, plaça del 

Born, Ses Voltes, 

port...) 

 

DIA 5 

MATÍ 

Ruta cicloturística 

(Ciutadella-

Ferreries) 

Visita Sant Patrici 

(“Queso Mahón”+ 

vi). 

TARDA 

Tarda de relax al 

spa de l’Hotel 

Audax 

(C.Galdana). 

 

DIA 7 

MATÍ 

Ruta cicloturística: 

St.Climent-Maó-

Cala San Esteve 

TARDA 

Lloc de Menorca 
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En el cas de Menorca, hem considerat els dos allotjaments que més 

s’adeqüen a les necessitats del turista analitzat i que més concorden amb el 

paquet realitzat. La tria la realitzarà el propi turista segons el seu parer.  

A continuació destaquem les tarifes dels dos hotels rurals que oferim:  

 

Ca na Xini  

Es tracta d’un hotel rural situat al centre de l’illa on es podrà gaudir de la 

naturalesa, de la tranquil·litat i de la tradició basada en l’activitat agrícola que 

rodeja l’agroturisme. Inicialment es tractava  d’una vivenda familiar construïda el 

1919, però després de quasi un segle, l’any 2005 va ser remodelada amb la 

finalitat d’oferir allotjament a tots aquells que estiguin disposats a gaudir 

plenament de la naturalesa de l’illa i de les tradicions més arrelades que a dia 

d’avui encara es conserven. 

 

 
 
 
 
 
Temporada BAIXA: 1 octubre - 15 maig 

Temporada MITJA: 16 maig – 30 juny / 1 setembre – 30 setembre 

Temporada ALTA: 1 juliol – 31 agost 

 

Hotel rural Son Granot (Es Castell)  

Es tracta d’una casa colonial construïda el 1712 situada en una zona privilegiada 

de l’illa, just a la entrada del port natural de Maó, des d’on es podrà observar el 

primer raig de sol que arriba al nostre país alhora que contemplem la mar i la 

fortalesa de la Mola. 

Pel que fa a les tarifes segons temporada, son les següents: 

  

 

 

 

 

 

temporada 
alta 

245 

temporada 
mitja 

190 

temporada 
baixa 

140 

temporada 
alta 

248 

temporada 
mitja 

212  

temporada 
baixa 177 
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Dia 1 

Una vegada arribats a l’illa es durà a terme el desplaçament fins l’hotel 

seleccionat. 

MATÍ 

Posteriorment es procedirà a la visita de la fortalesa de la Mola, la qual està 

situada a la capital de l’illa, Maó. Es tracta d’una fortalesa construïda entre el 

1845 i 1875 quan els britànics dominaven l’illa, i que tenia com a finalitat principal 

la defensa enfront possibles atacs, sobretot per part dels francesos que en 

aquells moments es disputaven el control del Mediterrani amb els britànics.  

Un cop realitzada la visita els turistes podran dinar on desitgin per Maó i es 

concertarà un punt i hora de trobada per dur a terme les visites corresponents 

durant la tarda.  

TARDA 

Durant tota la tarda els turistes podran visitar Maó amb un guia acompanyant que 

els informarà i ensenyarà els racons més característics de la capital menorquina. 

Entre d’altres, es visitarà el casc antic de la ciutat, el mercat del peix, l’ajuntament, 

l’església de Santa Maria i es durà 

a terme un passeig pel port, 

considerat com el major port 

natural d’Europa. 

NIT                                                                                                                                                        

Es podrà degustar la gastronomia típica de l’illa al port, i posteriorment es 

traslladarà els turistes fins els allotjaments escollits.  

 

Dia 2 

MATÍ 

A primera hora del matí es durà a terme la visita al Parc Natural de l’Albufera des 

Grau. Aquest acull una gran diversitat de biòtops així com alguns dels 

monuments prehistòrics més importants de l’illa. Cal destacar sobretot la seva 

fauna formada majoritàriament per aus. 

TARDA   

Després de dinar es durà a terme una excursió a l’Illa d’en Colom (la qual forma 

part també del Parc Natural de l’Albufera des Grau) amb una embarcació i una 

vegada realitzada l’expedició s’anirà a visitar el far de Favàritx.                                                          

Port de Maó 
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Dia 3  

MATÍ 

El dia comença amb una ruta eqüestre molt 

atractiva que permetrà al visitant l’observació de 

paisatges i platges verges úniques. L’excursió 

s’inicia a Es Mercadal i s’endinsa fins Cala 

Pregonda. Un cop visitades les diferents platges 

es durà a terme el retorn cap Es Mercadal on un 

autocar els esperarà per visitar el petit poble 

pescador de Fornells, on es degustarà un dels menjars més típics de 

l’illa; la caldereta de llagosta.   

TARDA 

Després de gaudir de la gastronomia menorquina 

es realitzarà una ruta senderística per Ses Salines i 

la badia de Fornells, on el visitant podrà gaudir 

plenament de la  naturalesa del nord de l’illa. 

 

 

Dia 4 

MATÍ 

El dia s’inicia amb la visita a la Naveta des 

Tudons i la necròpoli de Cala Morell, on el 

visitant podrà contemplar els monuments 

prehistòrics més coneguts de l’illa així com el 

paisatge de roca calcària que domina aquesta 

zona.                                                                                               

TARDA 

Durant tota la tarda es realitzarà la visita al municipi de Ciutadella amb un guia 

turístic que els ensenyarà, entre d’altres, la catedral, la plaça del Born, Ses Voltes,  

el castell de Sant Nicolau, els diferents palaus que mostren l’arquitectura 

tradicional i el port.  

És una excursió important també per tots aquells que volen conèixer de manera 

més profunda les festes tradicionals de l’illa ja que les festes patronals de 

Far de Favàritx 

Excursió a Cala Pregonda 

Necròpolis de Cala Morell 
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Ciutadella (Sant Joan) son les més conegudes tant a nivell nacional com 

internacional i compten amb una gran afluència de turistes. 

 

Dia 5 

MATÍ 

El dia s’inicia amb una ruta cicloturística entre els municipis de Ciutadella i 

Ferreries que comprèn al voltant de 17 km. Es tracta d’una ruta lineal de manera 

que la seva realització no suposa grans dificultats. 

Un cop arribats a Ferreries es durà a terme la visita a l’Hort de Sant Patrici on es 

podrà observar el procés d’elaboració del famós formatge de l’illa “Queso Mahón” 

i la degustació del vi que s’elabora en aquest complex. 

TARDA 

Després de varis dies d’excursions i visites culturals arriba el moment de 

descansar i relaxar-se, així que el turista es passarà la tarda a l’Spa de l’Hotel 

Audax on podrà gaudir d’un circuit termal, 3 piscines, diversos tipus de dutxes, 

saunes, àrees de relaxació i podrà sol·licitar tractaments terapèutics i de bellesa.  

 

 

 

 

 

                                                                                                         Spa Hotel Audax**** 

Dia 6 

MATÍ 

Aquest és un dia especial pels apassionats de la natura ja que durant tot el matí 

es realitzarà una excursió pel Barranc de Binigaus. Es tracta d’un dels barrancs 

més coneguts de l’illa i el qual allotja la cova més gran de Menorca, la Cova dels 

Coloms, caracteritzada per la gran quantitat d’estalactites i estalagmites que en 

ella es troben. A través del barranc s’arriba a la platja de Binigaus, una platja de 

sorra blanca en la que hi podem trobar roques d’argila que molt sovint és 

barrejada amb aigua i posteriorment utilitzada per donar vitalitat a la pell. 

Aquí es pot observar també el contrast entre la part nord i sud de Menorca pel 

que fa a la composició de l’arena, al relleu i sobretot a les platges. 
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TARDA 

Durant la tarda seguirem el descobriment de l’illa per la zona sud i ens 

desplaçarem fins el municipi d’Alaior, el tercer municipi més gran de l’illa, en el 

que realitzarem la visita a l’església de Sta. Eulàlia, a la fàbrica de sabates Pons 

Quintana i als racons més importants del municipi. 

NIT 

Aprofitant l’estada a Alaior ens desplaçarem a la 

coneguda Cova den Xoroi situada a Cala’n 

Porter on podrem observar una increïble posada 

de sol. Des de la Cova es pot gaudir, a més, 

d’unes espectaculars vistes de la costa sud 

menorquina acompanyades de música 

ambiental que no deixen indiferent a ningú.  

Dia 7 

MATÍ 

El darrer dia de l’estada a Menorca es presenta inicialment amb una ruta 

cicloturística que s’inicia al municipi de Sant Climent i que finalitza a Cala San 

Esteve passant per Maó i Es Castell. Gran part de la ruta es du a terme pel litoral 

de l’illa de manera que el turista gaudeix en tot moment del contacte directe amb 

la natura i del paisatge tant característic que ofereix el port de Maó, des d’on es 

podrà observar l’illa del Rei, el Llatzaret i la fortalesa de la Mola a mesura que es 

va fent camí.  

TARDA 

Durant la tarda es realitzarà la visita al Lloc de Menorca, un 

espai natural on es descobriran les feines tradicionals que 

realitzava la pagesia menorquina, una gran varietat d’arbres 

fruiters i un hort biològic, a més d’una gran diversitat 

d’espècies d’animals autòctons i d’arreu del món. 

NIT 

Un cop finalitzada la visita els turistes soparan al restaurant Casino Marítimo 

(situat al port de Maó) i posteriorment seran traslladats a l’hotel per passar la 

última nit de l’estada a l’illa. 

 

 

Cova den Xoroi 
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8. BLOC VII: UN COMPLEMENT PEL PAQUET TURÍSTIC I 

EXEMPLES A SEGUIR. 

 

En aquest darrer bloc volem presentar al lector exemples d’iniciatives 

vinculades al món de la sostenibilitat i que a partir de tota la documentació amb la 

qual hem estat treballant considerem models a seguir. Entre aquestes destaquem 

la targeta sostenbile, altres formes de turisme com l’ecoturisme i un exemple de 

canvi radical del seu model de creixement turístic com és el cas de Calvià. 

 

Targeta sostenible:  

Aquesta targeta, també anomenada targeta verda, va ser elaborada per la 

Fundació Balears Sostenible amb la prioritat de promoure totes aquelles 

iniciatives orientades cap al desenvolupament de les Illes com a destí turístic 

sostenible. La idea de fons d’aquesta targeta és que el medi és l’atracció dels 

turistes i, per tant, si segueix tenint un turisme de sol i platja deixant de banda la 

conservació del medi, aquest acabarà totalment destruït, i serà llavors quan els 

turistes ja no voldran visitar més les Illes. 

La targeta verda és un producte innovador, destinat tant a turistes com a 

residents. El cost d’aquesta és de 10 euros. Pels residents aquesta targeta té una 

durada d’un any, mentre que pels visitants és de 15 dies. Els posseïdors 

d’aquesta targeta poden gaudir d’avantatges, com per exemple, descomptes a 

restaurants on s’elabora menjar típic de les Balears, centres culturals, exposicions 

o activitats sostenibles de tot tipus: piragua, rutes cicloturístiques, excursions, etc. 

A més a més, amb els fons recaptats d’aquesta iniciativa es contribueix a la 

protecció i millora del patrimoni natural i cultural de tot el territori balear.  

És per aquest motiu que hem introduït la targeta verda com a complement 

en els nostres paquets turístics. 

 

Què és l’Ecoturisme?  

Podem entendre l’ecoturisme, conegut també com turisme ecològic, com 

un enfocament diferent de la industria turística basat en l’observació i apreciació 

de la cultura i de la naturalesa d’un determinat indret. Al mateix temps es tracta 

d’un turisme ètic, és a dir, respectuós amb el benestar de les poblacions visitades. 
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Normalment, aquest servei s’ofereix per part de petites empreses especialitzades 

o cooperatives que organitzen gires ecoturístiques destinades a grups reduïts.  

Amb el pas del temps, el turisme ecològic ha anat adquirint interès per part 

del turisme internacional fins a tal punt que l’ONU va dictaminar l’any 2002 com 

l’any de l’ecoturisme. Tot i haver donat la nostra pròpia definició, la definició oficial 

que dona la Societat Internacional d’Ecoturisme (TIES) és la següent: 

“L’ecoturisme és un viatge responsable a les àrees naturals que conserven 

l’ambient i milloren el benestar de la població local”. 

 

Calvià, un exemple  

Calvià es un municipi costaner de la serra de Tramuntana de Mallorca. Es 

tracta d’un municipi on la seva economia, principalment, es fonamenta pel turisme 

de masses. Es tracta d’un indret típic del turisme mediterrani madur amb una 

oferta exclusiva de sol i platja i amb una forta estacionalitat. Com el nostre 

objectiu es combatre aquest tipus de turisme i fomentar un model més sostenible i 

alhora combatre l’estacionalitat, hem considerat que Calvià era un exemple clar 

de iniciatives encaminades a canviar el prototip de turisme de sol i platja de les 

Illes Balears. 

A principis de la dècada dels 90, Calvià, en vistes de l’auge del turisme a la 

zona, va decidir dur a terme una política d’urbanització salvatge. A mitjans dels 90, 

les conseqüències d’aquesta política va ser la massificació immobiliària d’un gran 

impacte mediambiental especialment arran de la costa. És per això que des del 

ajuntament van acceptar el repte de trencar la tendència duta en els darrers anys 

i aplicar en el municipi els principis de l’Agenda 21 amb l’objectiu de reorientar 

cap a la sostenibilitat el radical creixement insostenible experimentat fins el 

moment. 

Més detalladament, aquests objectius consistien en establir les bases per a 

un nou model de creixement urbanístic, en el qual hi participarien tots els agents 

socials i que fos respectuós amb el medi ambient. Per això es van dur a terme 

diverses iniciatives, com per exemple, la instal·lació de depuradores d’aigua per 

reutilitzar-la, campanyes de reciclatge, reutilització de residus urbans, etc. 
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Un cop implantats els plans de l’Agenda 21 Local, els resultats obtinguts 

varen ser els següents. 

- Desqualificació de 1.350 hectàrees de sol urbanitzable.  

- Destrucció a base de Goma 2 de 12 edificis construïts arran de costa. 

- Es posà fre a l’execució d’un pla que preveia construir 40.000 places 

hoteleres. 

- Evitar l’estacionalitat. El turisme hivernal augmentà un 15%. 

Evidentment aquest projecte va trobar en el seu camí diferents obstacles, com 

va ser el cas dels promotors immobiliaris, els quals van veure que amb el 

programa de l’Agenda 21 Local perdien l’oportunitat d’especular amb els sòls 

urbanitzables. Tot i així, l’oposició d’aquests no va ser determinant ja que 

l’ajuntament va comptar amb el recolzament de totes les institucions (tant estatals 

com autonòmiques) dels partits polítics municipals, i el que és més important, dels 

propis habitants de Calvià. 

El “greening”  

 

Podríem definir aquesta paraula d’origen anglès com aquelles activitats o 

bones pràctiques desenvolupades per part de la societat, i en especial, per part 

de la iniciativa empresarial i grups ecologistes, destinades a convertir el sector 

turístic en una activitat més ecològica i respectuosa amb el medi ambient i en 

definitiva, més sostenible. En altres paraules, si el lector es fixa, la traducció literal 

del mot “greening” seria “verdejar”, és a dir, fer-ho verd.  

 

A continuació mostrem alguns exemples de greening duts a terme: 

l’aparició de cartells a les dutxes d’un gimnàs on posa: “No malbarateu l’aigua” o 

“Amb una dutxa de 3 minuts és suficient”, l’ús de paper reciclat a les cabines 

d’informació turística, o en el cas dels hotels, utilitzar paper reciclat per elaborar 

l’embolcall dels productes d’habitació (pastilles de sabó, envasos, gorres de dutxa, 

etc), l’ús de bombetes de baix consum (estalvi d’energia), l’estalvi d’aigua: ús 

d’aigua depurada per regar els jardins de l’hotel, etc. 
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9. CONCLUSIONS 

n primer lloc, hem observat que el turisme a les Illes va experimentar un 

boom durant els anys 90 però a partir del segle següent l’arribada de 

turistes a les Illes va disminuir considerablement. Tant és així que 

basant-nos en les dades més recents, el 2006 no es va arribar a assolir el màxim 

de l’any 2000, situat al voltant de 10 milions de turistes estrangers. Els resultats 

són encara més alarmants si ens fixem en l’evolució de l’entrada de turistes total, 

és a dir, incloent també l’arribada de turistes espanyols. En aquest cas, es pot 

observar una disminució de 7 milions de turistes entre el 1998 i el 2008. Però no 

tan sols això, sinó que aquells sectors que van col·laborar en el creixement dels 

90, que són alhora els més dinàmics en la creació de llocs de treball, s’han 

ressentit de forma considerable en els últims anys propiciant la situació 

d’estancament actual. Exemples d’aquests sectors són la construcció i sobretot 

els serveis. 

Destacar també que a partir de l’elaboració de l’indicador mediambiental 

hem pogut comprovar que el impacte sobre el medi físic s’ha anat incrementant a 

mesura que han anat avançat els anys i l’expansió turística, sobretot a partir de 

l’any 1996 on els efectes sobre el medi ambient es disparen. 

Pel que fa a la possible demanda dels paquets turístics elaborats hem 

arribat a la conclusió que tot i que els preus són una mica elevats (sobretot en el 

cas de Menorca) els turistes respondran de manera positiva per diversos motius: 

El primer d’ells és la qualitat del turisme que s’ofereix la qual és molt diferent a la 

que ofereix el turisme de masses. A més, tal i com hem pogut comprovar en 

diversos estudis realitzats (entre ells el del departament d’Economia Aplicada de 

la UIB) el 75% dels turistes repeteixen la seva visita a les Illes i quan ho fan, 

prefereixen escollir un tipus de turisme més sostenible i amb una major relació 

amb la natura. Per tant, creiem que aquest és també un factor important a l’hora 

d’avaluar la possible acceptació del paquet per part del turista. 

Tot i així, creiem que hi ha un problema que pot ser no és solucionarà; 

l’estacionalitat. La majoria de turistes que visiten les Illes ho fan durant els mesos 

d’estiu ja que són els mesos en que la majoria de treballadors gaudeixen de les 

seves vacances, de manera que la demanda durant la resta de l’any serà, en 

comparació, molt inferior. 

E 
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1. Taula comparativa: Turisme Tradicional vs Sosten ible. 

TIPUS D’IMPACTE TURISME 
TRADICIONAL TURISME SOSTENIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gran impacte 
mediambiental: 
Contaminació de 
les aigües 
(abocament de 
residus), de l’aire 
(excés de trànsit, 
il·luminació, etc) i 
acústica. Abús dels 
recursos naturals 
destacant el sòl. 

 
• Concepció del 

territori  com el 
suport físic de les 
activitats 
turístiques. 

 
• Procés productiu i 

consum poc 
respectuós  amb el 
medi. 

 
• Afluència 

incontrolada  de 
turistes. 

 

• Minimitza els impactes  
mediambientals. 

 
• El territori és l’element 

d’atracció  turística. 
 
• Ús de noves tecnologies i 

energies alternatives 
menys contaminants . 

 
• Afluència  de turistes 

controlada . 
 

 
 
 
 
 

Econòmic 
 
 
 
 
 
 

 
• Procés productiu i 

de consum 
excessivament 
agressiu envers els 
recursos 
ambientals i el 
territori. 

 
• Es deixen d’una 

banda les formes de 
vida tradicionals i 
s’orienten les 
pràctiques 
econòmiques al 
sector terciari. 

 

 
• Creació de productes d’alta 

qualitat respectuosos amb 
la natura i la cultura, amb 
una perspectiva a llarg 
termini. 

 
• Atracció d’un nou segment 

del mercat turístic basat en 
el consum d’un producte 
integrat que es fonamenta 
en la qualitat i en la 
diversitat. 
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Sociocultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Desestructuració 
social  perquè la 
població local queda 
al marge del procés 
turístic. 

 
• Desequilibris 
      territorials. 
 
• Influència en el 

repartiment de 
classes socials i 
rendes. 

 
• Col·labora a la 

al·litització i 
diferenciació de 
classes. 

 
• Canvi d’estructura 

territorial per la 
concentració de les 
pràctiques 
turístiques en 
espais concrets. 

 

• Revitalització de la cultura 
local i dels costums i oficis 
tradicionals. 

 
• Es fomenta el intercanvi i 

l’enriquiment cultural.  
 
• Millora de la qualitat de 

vida. 
 
• Restauració/condicionament 

del patrimoni històric i 
arquitectònic al ser un 
element d’atracció turística. 

 
• Integració de les activitats 

turístiques amb les altres 
activitats econòmiques de la 
zona. 

 
• Potenciació de l’economia 

local, basada en la 
promoció de productes i 
pràctiques tradicionals. 

 
• Equitat social. 
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1. Comparació de les despeses turístiques entre països : 

PAÍS DESPESA 
DIARIA PREU CANYA PREU CAFÈ PREU MENÚ 

(tres plats) 
Regne Unit 53.98 3.56 2.39 24.65 

Goa 15.69 0.78 0.22 7.79 
Cuba 34.22 2.11 1.11 16.69 
Túnez 36.78 1.75 1.45 20.5 

Turquía 37.55 2.45 1.45 15.02 
Egipte 37.85 4.17 4.45 13.91 

Bulgaria 38.5 1.34 1.67 15.58 
Península ibèrica 38.5 1.51 1.44 12.8 

Marroc 40.25 3.34 1.34 24.48 
Illes Balears 47.3 2.78 1.67 22.26 

Xipre 50.5 2.48 2.18 20.87 
 
 
 
 

Com s’ha comentat al treball, trobem un declivi en el nombre d’entrades de 

turistes a les Illes els darrers anys. Una de les possibles causes d’aquesta 

baixada de turistes són les destinacions alternatives. Aquests països, a diferència 

de les Illes, es troben actualment en el boom turístic. Les noves destinacions es 

caracteritzen per ser llocs on els visitants poden gaudir de sol i platja a uns preus 

més baixos que en el cas de Balears, ara ja considerada com una destinació 

turística madura. Perquè es vegi reflectida la possible causa, hem considerat 

oportú introduir una taula amb diverses ciutats i el cost que tenen els serveis 

bàsics. Podem afirmar, per tant, que després d’Anglaterra, les Illes Balears és de 

les destinacions més cares.  

 

 

 

 

 

 

Preus en euros. 
Font: Diario de Mallorca. 
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2. Sèries de dades de les diferents variables escol lides pel indicador: 

 

Emissions de CO2 a les Illes  Balears  
(tones)  

Valor absolut  Estandarització 
7174583 1989 0 
7328880 1990 4,063601 
7317001 1991 3,750753 
7237578 1992 1,659051 
7309422 1993 3,551151 
8071869 1994 23,63113 
8420805 1995 32,82079 
8823767 1996 43,43329 
9481670 1997 60,75997 

10101684 1998 77,0888 
10971634 1999 100 

Consum d'aigua (m3/any)  
Valor absolut  Estandarització 

77973844 1990 17,11152 
74417898 1991 0 
76993587 1992 12,39444 
82011843 1993 36,54273 
85969025 1994 55,58504 
86501341 1995 58,14659 
85378100 1996 52,74145 
87792221 1997 64,35842 
95198899 1998 100 
94996419 1999 99,02565 

Petjada ecològica pel consum 
energètic total 

Valor absolut  Estandarització 
1086077 1989 0 
1110893 1990 4,318365 
1109117 1991 4,009313 
1097061 1992 1,911384 
1107932 1993 3,803105 
1223531 1994 23,9191 
1274972 1995 32,87063 
1337540 1996 43,75842 
1437191 1997 61,09922 
1531190 1998 77,45649 
1660739 1999 100 

IPH 
Valor absolut  Estandarització 

978258 1989 29,24694 
979905 1990 30,15952 
925474 1991 0 
950449 1992 13,83833 

1004348 1993 43,70308 
1046420 1994 67,01463 
1042819 1995 65,01937 
1017968 1996 51,24974 
1038259 1997 62,49273 
1079568 1998 85,38152 
1105951 1999 100 

CO2 Norm.  C.AIGUA Norm.  PETJ.ECO. Norm.  IPH Norm.  
0 0 12,27038 3,681113 0 0 29,24694 8,774082 

4,063601 0,81272 17,11152 5,133457 4,318365 0,863673 30,15952 9,047857 
3,750753 0,750151 0 0 4,009313 0,801863 0 0 
1,659051 0,33181 12,39444 3,718332 1,911384 0,382277 13,83833 4,151499 
3,551151 0,71023 36,54273 10,96282 3,803105 0,760621 43,70308 13,11092 
23,63113 4,726226 55,58504 16,67551 23,9191 4,783821 67,01463 20,10439 
32,82079 6,564157 58,14659 17,44398 32,87063 6,574125 65,01937 19,50581 
43,43329 8,686657 52,74145 15,82244 43,75842 8,751684 51,24974 15,37492 
60,75997 12,15199 64,35842 19,30752 61,09922 12,21984 62,49273 18,74782 
77,0888 15,41776 100 30 77,45649 15,4913 85,38152 25,61446 

100 20 99,02565 29,70769 100 20 100 30 
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V.A.B. a preus 
bàsics per 

rames 
d’activitats 

(preus 
corrents) Illes 

Balears. 

 
 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000  

Activitats de 
los serveis. 7.886.820 8.367.837 9.247.098 9.933.919 10.829.872 11.911.687 

Serveis de 
mercat 6.808.931 7.235.646 8.058.183 8.651.434 9.463.559 9.397.124 

Comerç i 
reparació 

888.010 940.900 1.012.437 1.224.348 1.279.332 1.399.365 

Hostaleria 2.580.711 2.584.448 3.014.184 3.157.181 3.552.749 3.915.146 

Transports i 
comunicacions 

1.027.121 1.166.786 1.297.440 1.359.030 1.474.190 1.257.082 

Intermediació 
financera 

451.055 448.202 479.875 516.056 545.340 569.250 

Immobiliàries i 
serveis 

empresarials 
1.307.560 1.496.411 1.605.996 1.693.846 1.828.484 2.256.281 

Serveis no de 
mercat 1.077.889 1.132.191 1.188.915 1.282.485 1.366.313 2.514.563 

Educació i 
sanitat de 
mercat: 

302.923 335.028 358.197 381.212 425.759 723.202 

Educació 114.910 119.211 127.129 135.704 149.596 514.765 

Sanitat i serveis 
socials 

188.013 215.817 231.068 245.508 276.163 632.467 

Altres activitats 
socials y altres 

serveis de 
mercat 

251.551 263.871 290.054 319.761 357.705 498.520 

V.A.B. a preus 
bàsics per 

rames 
d’activitats 

(preus 
corrents) Illes 

Balears. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Activitats de 
los serveis. 12.937.814 13.728.028 14.400.980 15.344.250 16.362.975 17.543.572 

Serveis de 
mercat 10.213.758 10.726.769 11.123.524 11.763.247 12.437.919 13.324.084 

Comerç i 
reparació 

1.557.552 1.638.871 1.670.076 1.760.257 1.852.463 1.965.813 

Hostaleria 4.060.532 4.096.571 4.219.659 4.518.614 4.692.426 4.816.360 

Transports i 
comunicacions 

1.385.139 1.440.186 1.515.753 1.590.220 1.625.288 1.741.260 

Intermediació 
financera 

654.460 710.978 735.934 762.647 791.413 863.860 

Immobiliàries i 
serveis 

empresarials 
2.556.075 2.840.163 2.982.102 3.131.509 3.476.329 3.936.791 

3. El sector serveis 
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A partir de les taules de dades anteriors hem calculat la mitjana del percentatge 

que representa cada tipus de servei dins el sector i els resultats són els següents: 

 Mitjana 1995-1999 Mitjana 2000-2006 
SERVEIS DE MERCAT 86,88 77,41 

SERVEIS NO DE MERCAT 13,12 22,59 

Per altre banda, hem considerat oportú incloure també l’evolució de la durada de 

l’estada dels visitants entre els anys 1999 i 2008: 

Estada mitja dels turistes (dies): 

Illes Balears Estada mitja 
1999 8,33 
2000 7,99 
2001 7,66 
2002 7,51 
2003 7,25 
2004 6,87 
2005 6,87 
2006 6,23 
2007 6,25 
2008 6,22 

 

 

 

 

Serveis no de 
mercat 2.724.056 3.001.259 3.277.456 3.581.003 3.925.056 4.219.488 

Educació i 
sanitat de 
mercat: 

741.649 782.927 859.961 928.438 1.047.147 1.139.381 

Educació 594.303 654.166 703.777 764.179 819.699 876.181 

Sanitat i serveis 
socials 

691.877 804.240 917.690 1.035.739 1.124.805 1.189.470 

Altres activitats 
socials y altres 

serveis de 
mercat 

545.762 603.809 629.684 673.132 736.756 802.134 
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Evolució del producte del sector serveis i de la co nstrucció: 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Construcció 628.368 678.451 739.815 822.757 1.017.322 1.288.077 1.469.595 

Serveis 7.714.261 8.212.796 9.063.429 9.809.622 10.772.255 11.911.687 12.937.814 
PIB a preus de 

mercat 
10.289.692 11.005.412 12.117.904 13.151.450 14.559.120 16.110.000 17.474.656 

 2002 2003 2004 2005 (P) 2006 (P) 2007 (A) 2008 
(1ªE) 

Construcció 1.600.096 1.725.446 1.921.758 2.187.749 2.386.159 2.573.989 2.599.007 
Serveis 13.728.028 14.400.980 15.344.250 16.362.975 17.543.572 18.831.990 20.466.379 

PIB a preus de 
mercat 

18.581.891 19.609.059 21.010.728 22.660.844 24.366.468 26.051.440 27.472.554 

*Dades en valor absolut 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Construcció  7,97 9,04 11,21 23,64 26,61 14,09 

Serveis  6,46 10,35 8,23 9,81 10,57 8,61 

 2002 2003 2004 2005 (P) 2006 (P) 2007 (A) 2008 
(1ªE) 

Construcció 8,88 7,83 11,37 13,84 9,06 7,87 0,97 
Serveis 6,11 4,91 6,55 6,64 7,21 7,34 8,67 

*Variació interanual 

Evolució de l’ocupació del sector serveis i de la c onstrucció: 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Construcció 27,1 29,8 35,0 40,4 49,8 61,8 66,6 

Serveis 223,6 239,7 258,9 274,4 290,7 315,5 324,1 
Llocs de treball 285,8 308,4 334,5 358,0 385,3 421,8 436,9 

 2002 2003 2004 2005 (P) 2006 (P) 2007 (A) 
Construcció 67,5 69,1 71,9 77,8 79,8 86,4 

Serveis 328,5 338,2 351,7 378,4 397,6 409,4 
Llocs de treball 442,5 452,6 470,2 502,6 522,9 541,4 

 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Construcció  9,96 17,44 15,42 23,26 24,09 7,76 

Serveis  7,20 8,01 5,98 5,94 8,53 2,72 
 2002 2003 2004 2005 (P) 2006 (P) 2007 (A) 

Construcció 1,35 2,37 4,05 8,20 2,57 8,27 
Serveis 1,35 2,95 3,99 7,59 5,07 2,96 

*Variació interanual

*Dades en milers. 
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Hem considerat necessari introduir també de forma desglossada el cost 

dels paquets turístics tant d’Eivissa com de Menorca, per tal de poder veure el 

preu de cada una de les activitats ofertes  de les que consta el nostre paquet. 

Els imports han estat consultats a diferents pàgines webs d’empreses 

dedicades al sector, en altres casos hem tingut l’oportunitat de contactar amb 

elles i ens han donat el seus pressupostos. 

Considerem que la temporada alta comprèn els mesos de juliol i agost 

mentre que la temporada baixa comprèn els mesos entre novembre i abril.   

En el cas d’Eivissa es podrà escollir entre tres allotjaments rurals, Ca na 

Joaneta, les Terrasses i la Colina. Per aquest motiu, per cada dia existeixen tres 

costos diferents, en funció de l’hotel escollit. 

Per Menorca, oferim al turista la possibilitat d’escollir entre dos dels 

allotjaments rurals que més prestacions ofereixen; l’hotel rural Ca na Xini i l’hotel 

rural Son Granot, situats a diferents zones de l’illa. És per això que extraurem dos 

costos diferents a cada temporada diferenciant precisament l’opció que escullin 

els turistes pel que fa a l’allotjament. 

A continuació mostrem les taules de costos en temporada alta, baixa i mitja 

de les dues Illes:  
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COSTOS EIVISSA 
Temp. 
Baixa 

1r dia  2n dia  3r dia  4t dia  5è dia 6è dia 7è dia 

MATÍ 

-Bus:6€ -Bus:6€ 
-Guia per tot el 

dia: 4.5€ 

-Bus:6€ 
-Vaixell:10€ 
-Proposta 1: 
Guia: 4.5€ 

Immersió:45€ 
Bici: 3€ 

-Proposta 2: 
Guia:4.5€ 
Moto: 8€ 

-Bus:6€ 
-Guia: 1€ 

-Ruta eqüestre: 
60€ 

 

-Bus:6€ 
-Ruta 

cicloturística: 18€ 
-Guia:4.5€ 

-Bus:6€ 
-Entrada cova: 

8€ 
-Guia:4.5€ 

 

-Bus:6€ 
-Guia:2€ 

MIGDIA 

-Transport 
públic: 2€ 

-Dinar 
picnic:7€ 

-Proposta 1: 
Dinar:15€ 

-Proposta 2: 
Dinar:16€ 

-Dinar:15€ -Dinar 12€ - -Dinar: 12€ 

TARDA 

-Guia:4.5€  -Proposta 2: 
Benzina: 4€ 

 
-Vaixell:10€ 

 

-Piragua: 16€ 
-Bus:6€ 

-Bus:6€ 
-Spa: preu en 

funció del que es 
vulgui fer ( de 

24€ a 80€) 

-Bus:6€ -Bus:6€ 
-Transport 
públic:2€ 

 

NIT 

-Sopar: 20€ 
-Transport 
públic: 2€ 

-Allotjament 
A: 40€ 

-Allotjament 
B: 27.5 

-Allotjament 
C: 36.5€ 

-Sopar: 24€ 
-Bus:6€ 

-Allotjament A: 
40€ 

-Allotjament B: 
27.5 

-Allotjament C: 
36.5€ 

-Allotjament A: 40€ 
-Allotjament B: 27.5 

-Allotjament C: 36.5€ 

-Transport 
públic: 2€ 

-Sopar: 25€ 
-Allotjament A: 

40€ 
-Allotjament B: 

27.5 
-Allotjament C: 

36.5€ 

-Sopar:16€. 
-Allotjament A: 

40€ 
-Allotjament B: 

27.5 
-Allotjament C: 

36.5€ 

-Allotjament A: 
40€ 

-Allotjament B: 
27.5 

-Allotjament C: 
36.5€ 

-Transport 
públic: 2€ 

-Allotjament A: 
40€ 

-Allotjament B: 
27.5 

-Allotjament C: 
36.5€ 

TOTAL 

A: 74.5€ 
B: 62€ 
C: 71€ 

A: 81.5€ 
B: 69€ 
C: 78€ 

A: -Proposta 1: 133.5€ 
A: -Proposta 2: 98.5€ 
B: -Proposta 1: 121€ 
B:-Proposta 2: 86€ 

C: -Proposta 1: 130€ 
C:-Proposta 2: 95€ 

A: 171€ 
B: 158.5€ 
C: 167.5€ 

A: 102.5€ +spa 
B: 90€+spa 
C: 99€+spa 

A: 64.5€ 
B: 52€ 
C: 61€ 

A: 70€ 
B: 57.5€ 
C: 66.5€ 
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COSTOS EIVISSA 

Temp. A lta  1r dia  2n dia  3r dia  4t dia  5è dia 6è dia 7è dia 

MATÍ 

-Bus:6€ -Bus:6€ 
-Guia per tot 
el dia: 4.5€ 

-Bus:6€ 
-Vaixell:10€ 
-Proposta 1: 
Guia: 4.5€ 

Immersió:45€ 
Bici: 3€ 

-Proposta 2: 
Guia:4.5€ 
Moto: 8€ 

-Bus:6€ 
-Guia: 1€ 

-Ruta eqüestre: 
70€ 

 

-Bus:6€ 
-Ruta cicloturística: 

18€ 
-Guia:4.5€ 

-Bus:6€ 
-Entrada cova: 8€ 

-Guia:4.5€ 
 

-Bus:6€ 
-Guia:2€ 

MIGDIA 

-Transport públic: 
2€ 

-Dinar 
picnic:7€ 

-Proposta 1: 
Dinar:15€ 

-Proposta 2: 
Dinar:16€ 

-Dinar:15€ -Dinar 12€ - -Dinar: 12€ 

TARDA 

-Guia:4.5€  -Proposta 2: 
Benzina: 4€ 
-Vaixell:10€ 

 

-Piragua: 16€ 
-Bus:6€ 

-Bus:6€ 
-Spa: preu en 

funció del que es 
vulgui fer ( de 24€ 

a 80€) 

-Bus:6€ -Bus:6€ 
-Transport 
públic:2€ 

 

NIT 

-Sopar: 20€ 
-Transport públic: 

2€ 
-Allotjament A: 60€ 
-Allotjament B: 32.5 
-Allotjament C: 57€ 

-Sopar: 24€ 
-Bus:6€ 

-Allotjament 
A: 60€ 

-Allotjament 
B: 32.5 

-Allotjament 
C: 57€ 

-Allotjament A: 60€ 
-Allotjament B: 32.5 
-Allotjament C: 57€ 

-Transport públic: 
2€ 

-Sopar: 25€ 
-Allotjament A: 60€ 
-Allotjament B: 32.5 
-Allotjament C: 57€ 

-Sopar:16€. 
-Allotjament A: 60€ 
-Allotjament B: 32.5 
-Allotjament C: 57€ 

-Allotjament A: 60€ 
-Allotjament B: 32.5 
-Allotjament C: 57€ 

-Transport 
públic: 2€ 

-Allotjament 
A: 60€ 

-Allotjament 
B: 32.5 

-Allotjament 
C: 57€ 

TOTAL 

A: 94.5€ 
B:67€ 

C:91.5€ 

A:107.5 € 
B:80 € 

C: 104.5€ 

A: -Proposta 1: 143.5€ 
A: -Proposta 2: 118.5€ 
B: -Proposta 1: 116€ 
B:-Proposta 2: 91€ 

C: -Proposta 1: 140.5 
C:-Proposta 2: 115.5€ 

A: 201€ 
B: 173.5€ 
C: 198€ 

A: 106.5€ +spa 
B: 79€+spa 

C: 103.5€+spa 

A: 84.5 € 
B: 57€ 

C: 81.5€ 

A: 90€ 
B: 62.5€ 
C: 87€ 
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COSTOS EIVISSA 
Temp. M itja  1r dia  2n dia  3r dia  4t dia  5è dia  6è dia  7è dia  

MATÍ 
 

-Bus:6€ -Bus:6€ 
-Guia per tot el dia: 

4.5€ 

-Bus:6€ 
-Vaixell:10€ 
-Proposta 1: 
Guia: 4.5€ 

Immersió:45€ 
Bici: 3€ 

-Proposta 2: 
Guia:4.5€ 
Moto: 8€ 

-Bus:6€ 
-Guia: 1€ 

-Ruta eqüestre: 65€ 
 

-Bus:6€ 
-Ruta cicloturística: 

18€ 
-Guia:4.5€ 

-Bus:6€ 
-Entrada 
cova: 8€ 

-Guia:4.5€ 
 

-Bus:6€ 
-Guia:2€ 

MIGDIA 

-Transport 
públic: 2€ 

-Dinar picnic:7€ -Proposta 1: 
Dinar:15€ 

-Proposta 2: 
Dinar:16€ 

-Dinar:15€ -Dinar 12€ - -Dinar: 12€ 

TARDA 

-Guia:4.5€  -Proposta 2: 
Benzina: 4€ 

 
-Vaixell:10€ 

 

-Piragua: 16€ 
-Bus:6€ 

-Bus:6€ 
-Spa: preu en 

funció del que es 
vulgui fer ( de 24€ 

a 80€) 

-Bus:6€ -Bus:6€ 
-Transport 
públic:2€ 

 

NIT 

-Sopar: 20€ 
-Transport 
públic: 2€ 

-Allotjament A: 
50€ 

-Allotjament B: 
30€ 

-Allotjament C: 
50€ 

-Sopar: 24€ 
-Bus:6€ 

-Allotjament A: 50€ 
-Allotjament B: 30€ 
-Allotjament C: 50€ 

-Allotjament A: 50€ 
-Allotjament B: 30€ 
-Allotjament C: 50€ 

-Transport públic: 2€ 
-Sopar: 25€ 

-Allotjament A: 50€ 
-Allotjament B: 30€ 
-Allotjament C: 50€ 

-Sopar:16€. 
-Allotjament A: 50€ 
-Allotjament B: 30€ 
-Allotjament C: 50€ 

Allotjament 
A: 50€ 

Allotjament 
B: 30€ 

Allotjament 
C: 50€ 

-Transport 
públic: 2€ 

-Allotjament A: 
50€ 

-Allotjament B: 
30€ 

-Allotjament C: 
50€ 

TOTAL 

A: 84.5€ 
B: 64.5€ 
C: 84.5€ 

A: 97.5€ 
B: 77.5€ 
C: 97.5€ 

A: -Proposta 1: 143.5€ 
A: -Proposta 2: 108.5€ 
B: -Proposta 1: 123.5€ 
B:-Proposta 2: 88.5€ 

C: -Proposta 1: 143.5€ 
C:-Proposta 2: 108.5€ 

A: 186€ 
B: 166€ 
C: 186€ 

A: 112.5€ +spa 
B: 92.5€+spa 

C: 112.5€+spa 

A: 74.5€ 
B: 54.5€ 
C: 74.5€ 

A: 80€ 
B: 60€ 
C: 80€ 
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Aclariments sobre el desglossament de costos i mèto de utilitzat en el paquet d’Eivissa: 
 

• Els costos diaris del paquet es reparteixen entre 20 persones ja que hi ha un número de  places limitades als hotels rurals 
de l’illa. 

• El càlcul del cost del GUIA s’ha fet suposant que el cobrament d’aquest és de 10€ la hora i a partir d’aquí s’han calculat 
aproximadament la quantitat d’hores en les que hauria d’estar disponible per realitzar les diferents visites i excursions. 

• El cost total que apareix és per persona i per dia diferenciant temporada alta(preus basats en el mes d’agost) i temporada 
baixa. 

• La targeta verda (ja inclosa) té un cost de 10€. 
 
 
 
 
 
 

 
 Allotjament A  Allotjament B  Allotjament C  
 Proposta 

1 
Proposta 

2 
Proposta 

1 
Proposta 

2 
Propos ta 

1 
Proposta 

2 
Temp. B aixa 707.5€ 672.5€ 620€ 585€ 683€ 648€ 
Temp. Mitja  785.5€ 753.5€ 648.5€ 613.5€ 791.5€ 756.5€ 
Temp. A lta  837.5€ 812.5€ 645€ 620€ 816.5€ 791.5€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allotjament A: Hotel Rural Ca na Joaneta.  
Allotjament B: Centre de turisme rural Les Terrasses.  
Allotjament C: Finca Rural La Colina.  
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COSTOS MENORCA 
Temp. 
Alta 1r dia 2n dia 3r dia 4rt dia 5è dia 6è dia 7è dia 
MATÍ La Mola: 8,60€ Guia: 4€ Cavall: 70€ Guia: 1,5€ Bici: 20€ Guia:2€ Guia: 2€ Bici: 20€ Guia: 2€ 

MIGDIA - - Caldereta: 60€ - - - - 

TARDA 
Guia: 2€ Embarcació: 9,5€ Guia: 1,5€ Guia: 1,5€ SPA: 20€ 

Guia: 1€ Xoroi: 
10€ Lloc: 6€ 

NIT 
 A) 122,5€ B) 124€ 

 A) 122,5€ B) 
124€ 

 A) 122,5€ B) 
124€ 

 A) 122,5€ B) 
124€ 

 A) 122,5€ B) 
124€ 

 A) 122,5€ B) 
124€ 

Sopar: 30€ A) 122,5€ 
B) 124€ 

TOTAL Bus: 4,5€ 
Paquet A: 137,6€  
Paquet B: 139,1€  

Bus: 4,5€ 
Paquet A: 

140,5€ 
Paquet B: 142€ 

Bus: 2,5€ 
Paquet A: 

256,5€ 
Paquet B: 258€ 

Bus: 4,5€ 
Paquet A: 130€ 

Paquet B: 
131,5€ 

Bus: 4,5€ 
Paquet A: 169€ 

Paquet B: 
170,5€ 

Bus: 7€ 
Paquet A: 

142,5€ 
Paquet B: 144€ 

Bus: 4,5€ 
Paquet A: 185€ 

Paquet B: 186,5€ 

COSTOS MENORCA  
Temp. 
Baixa 1r dia 2n dia 3r dia 4rt dia 5è dia 6è dia 7è dia 
MATÍ La Mola: 8,60€ Guia: 4€ Cavall: 60€ Guia: 1,5€ Bici: 20€ Guia:2€ Guia: 2€ Bici: 20€ Guia: 2€ 

MIGDIA - - Caldereta: 60€ - - - - 

TARDA 
Guia: 2€ 

Embarcació: 
5,5€ Guia: 1,5€ Guia: 1,5€ SPA: 20€ 

Guia: 1€ Xoroi: 
10€ Lloc: 6€ 

NIT 
 A) 70€ B) 55€   A) 70€ B) 55€   A) 70€ B) 55€   A) 70€ B) 55€   A) 70€ B) 55€   A) 70€ B) 55€  

Sopar: 30€ A) 70€ B) 
55€  

TOTAL 
Bus: 4,5€ 

Paquet A: 85,1€  
Paquet B: 70,1€  

Bus: 4,5€ 
Paquet A: 84€ 
Paquet B: 69€ 

Bus: 2,5€ 
Paquet A: 194€  
Paquet B: 179€  

Bus: 4,5€ 
Paquet A: 77,5€ 
Paquet B: 62,5€ 

Bus: 4,5€ 
Paquet A: 116,5€ 
 Paquet B: 101,5€  

Bus: 7€ 
Paquet A: 90€ 
 Paquet B: 75€ 

Bus: 4,5€ 
Paquet A: 132,5€ 
Paquet B: 117,5€ 
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Allotjament tipus A: Hotel rural Ca na Xini situat al centre de l’illa, concretament al municipi de Ferreries. 

Allotjament tipus B: Hotel rural Son Granot situat al sud-est de l’illa, concretament al municipi de Es Castell.  

La targeta verda que inclourem a tots els paquets té un preu de 10€. 
 

 Paquet A  Paquet B  
Temp. B aixa 789,6€ 684,6€ 
Temp. A lta  1171,1€ 1181,6€ 

 
 
Aclariments sobre el desglossament de costos i mèto de utilitzat en el paquet de Menorca: 
 

• Els costos diaris del paquet es reparteixen entre 20 persones ja que hi ha un número de  places limitades als hotels rurals 
de l’illa. 

• El càlcul del cost del GUIA s’ha fet suposant que el cobrament d’aquest és de 10€ la hora i a partir d’aquí s’han calculat 
aproximadament la quantitat d’hores en les que hauria d’estar disponible per realitzar les diferents visites i excursions. 

• El cost total que apareix és per persona i per dia diferenciant temporada alta(preus basats en el mes d’agost) i temporada 
baixa. 

• El cost de lloguer de l’autocar s’ha realitzat mitjançant l’anàlisi del cost que suposa una hora de lloguer i s’ha repartit entre 
els 20 turistes que gaudiran del paquet. Des de les companyies d’autocars ens van informar que el preu del lloguer durant 9 
hores era de 395€ la qual cosa és equivalent a uns 44€ la hora. A partir d’aquí hem calculat les hores necessàries diàries i 
s’ha repartit el cost total entre 20. 

• La targeta verda (ja inclosa) té un cost de 10€. 
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CONDICIONS DEL PAQUET D’EIVISSA: 

• L’esmorzar de cada dia està inclòs en el paquet . També estan inclosos 

tots els dinars i sopars que consten en el paquet. Els demés àpats no 

estan inclosos i els turistes tenen llibertat a l’hora d’escollir. 

• L’spa no està inclòs en el paquet.  

• Es dona total llibertat a l’hora d’escollir quins dels tres allotjaments 

prefereixin  sense que això suposi cap cost addicional. 

• Durant el dia a Formentera s’ha de realitzar la proposta 1 o la 2, és 

impossible combinar-les. 

 
 
CONDICIONS DEL PAQUET DE MENORCA: 

• L’esmorzar de cada dia està inclòs en el paquet així com el dinar del 

tercer dia (la caldereta de llagosta) i el sopar de l’últim dia al restaurant 

Casino Marítimo, els demés àpats no estan inclosos. 

• L’spa del cinquè dia tan sols inclou el circuit. Els tractaments terapèutics 

i de bellesa van a càrrec del turista en cas que els vulgui utilitzar. 

• Es dóna total llibertat a l’hora d’escollir l’allotjament sense que això 

suposi cap cost addicional. 
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