
Ponència del COL·LECTIU 
ALTERNATIVES!



Conclusions ponència anterior !
•  Per tant si es vol recuperar un model més eficient (amb més productivitat del capital) 

i a la vegada més sostenible (amb menys capacitat de càrrega ambiental i més 
inclusiu socialment) caldrà regular millor el creixement de l’oferta total d’allotjament 
(OPUNR total) per evitar que continuï decreixent la UT d’OPUNR total, i en relació a 
les altres variables que determinen la productivitat del capital d’un allotjament turístic.!

•  La variació positiva de l’IPC hoteler, que afavoreix positivament a la productivitat del 
capital, depèn des del punt de vista de l’oferta en evitar que es puguin donar 
situacions de sobreoferta (aspecte, com ja hem dit, que el Govern pot ajudar a 
regular!

.!

•  I a llarg termini, els increments nets de l’estoc de capital, només poden tenir efectes 
positius sobre la productivitat del capital, si i només si, presenten una elasticitat 
positiva, via innovacions, en termes d’ingressos per unitat invertida, i ací és 
determinant la iniciativa privada a través de les inversions que s’estan efectuant en la 
millora de la categoria dels establiments hotelers, i en assegurar una regulació 
estricta per controlar el creixement de l’Oferta de Places d’Ús No Residencial per a 
turistes i no residents (OPUNR turistes i no residents)  i garantir la qualitat d’aquesta 
oferta!



Balears és líder en el mercat de 
paquets turistics	

•  Situats en una franja de mercat mig i mig-
baix.!

•  Dificultats de penetració en els segments 
mig-alt i alt. !

•  Històricament ens hem mogut en una  tònica 
de preus moderats. (Els preus relativament 
alts per habitació NO forçosament impliquen 
preus alts per client) !



Model dependent i supeditat a les 
decisions de tercers.	

•  Rompre amb aquesta situació passa per reduir el 
producte en mans dels operadors i potenciar la 
comercialització directe a traves d’Internet.!

•  Eliminar oferta hotelera obsoleta que va dirigida a 
segments marginals de mercat.!

•  NO permetre la comercialització de l’oferta de 
lloguers de curta durada en forma de paquets 
turístics.  !



Oferta de Places d’Ús No 
Residencial per a turistes !

•  Partim del principi de contenció d’aquest 
tipus d’oferta (fiscalitat i ordenació urbana i 
del territori).!

•  Treure pressió del mercat sobre aquest tipus 
d’oferta (oferint un canal públic d’informació 
individualitzada) !

•  La regulació NO pot implicar la creació d’una 
nova figura turística susceptible de ser 
comercialitzada com un component dels 
paquets turístic. !



Sistema de qualitat OPNUR  !
•  Aquesta oferta s’aprofita del “fons de 

comerç” de cada una de les illes.!
•   L’utilització del nom de qualsevol de les 

illes per a  la publicitat requereix el 
compliment d’un protocol de qualitat per 
evitar un mal ús del “fons de comerç”. !

•  El compliment del protocol de qualitat 
seria el que donaria accés al sistema 
públic de informació.    !



Resum		

•  Recuperar el control sobre el sistema 
turístic.!

•  Evitar la sectorialització i l’excepcionalitat 
en l’ordenació en un model turístic 
sostenible. !

•  Contenció de l’oferta. !
•  Eliminar oferta obsoleta (reconversió, 

esponjament…).!



Propostes	a	curt	termini	
(Sostenibilitat	i	compe33vitat)	

•  Plans	globals	de	sostenibilitat	ambiental	que	condueixin	a	la	reducció	i	
estalvi	d’aigua,	energia	i	generació	de	residus.	

•  Millorar	l’eficiència	compromís	públic	i	privat	amb	l’agenda	europea	del	
20-20-20	per	a	l’any	2020.		

•  Establir	normes	clares	de	protecció	i	límits	de	càrrega	d’usuaris	dels	espais	
naturals,	platges,	costes,	etc		

•  Potenciar	les	formules	d’associacionisme	i	col·laboració	entre	empreses	
hoteleres	i	el	sectors	de	I+D+i.		

•  Exigir	el	Règim	Especial	Balear	i	un	finançament	just	per	a	la	nostra	
Comunitat	Autònoma.	

•  Coges3ó	dels	nostres	ports	i	aeroports.	
•  	Millora	dels	serveis	públics	de	la	nostra	comunitat.	En	primer	lloc	i	de	

manera	estratègica	l’educació.	
•  Impulsar	un	marc	de	debat	cívic	sobre	una	transició	cap	a	un	model	turís3c	

i	econòmic	més	sostenible.		



Model	social	

•  La	part	proporcional	de	la	renda	dels	assalariats,	
cada	cop	és	més	pe3ta	en	el	conjunt	de	la	renda	
regional	de	les	Illes	Balears.	

•  El	Col·lec3u	Alterna3ves	proposa	en	el	seu	
document	de	presentació,	la	necessitat	d’encetar	
un	debat	social	sobre	el	significat	econòmic,	
social	i	mediambiental,	que	podria	tenir	el	aplicar	
a	les	Illes	Balears	una	Renda	Bàsica	de	Ciutadania.		


