
 Posam límits al Turisme? 

Avancem cap a la racionalitat. 

Aspectes clau que consideram necessaris abordar

 des de l’ecologisme en relació a la qüestió turística



Introducció

La situació és límit: infrastructures saturades, fondejos irregulars arreu del litoral illenc, 
90.000 cotxes de lloguer damunt les carreteres, platges massificades, talls d'aigua per a 
abastament de la població, dessaladores al 100%, overbooking i lloguer turístic vacacional 
desbordat, problemes de convivència a bona part dels barris històrics i singulars de la 
ciutat, gentrificació, problemes de ciutat-escenari, creuers en massa al port de Palma, etc. 
i mentre noves llicències d'hotels, agroturismes i més doblers públics per a la promoció 
turística. Les illes estan desbordades i abocades al col·lapse. 

La proposta ecologista: decreixement turístic

Cal abordar el problema i no tractar de convèncer la població que la diversificació, la  
sostenibilitat i la desestacionalització han de ser els objectius de la política turística. Això 
està  desfasat.  Estam  en  una  situació  d'alarmes  disparades  en  els  àmbits  socials  i 
ambientals i continuam amb el motor encès a les totes i intentant fer veure que «ho tenim 
controlat».

Des del GOB demanam  un Pla Estratègic de Decreixement Turístic, lligat a la 
diversificació econòmica i, paral·lelament, cal com a prioritat política d'acció 
de govern i en col·laboració amb Consells i Ajuntaments, impulsar mesures 
tendents  a  racionalitzar  la  realitat  econòmica  basada  en  el  monocultiu 
turístic. I per això, i entre altres, des de la perspectiva política cal:

• Realitzar polítiques actives de decreixement turístic a escala de ciutat, i de 
illa,  no només basades en la regulació de les pernoctacions sinó també dels 
fluxos de turistes (mesures fiscals, limitació de creuers, limitació d’accessos a 
espais públics o patrimonials...)

• Desenvolupar  polítiques  de  prevenció  i  compensació  dels  impactes 
negatius del turisme, com ara: protegir el comerç de proximitat, promoure 
la diversificació econòmica, vetllar per les condicions de treball dignes al sector 
turístic, recuperar com a espais públics i gratuïts els espais patrimonials i les 
places/carrers  ocupats  per  terrasses,  crear  una  vertadera  ecotaxa  que  es 
reinverteixi en la recuperació dels valors ambientals i patrimonials i no en el 
sector turístic altre cop.

• Dirigir una política cap a  regulació de tots els pisos turístics i garantir 
prioritàriament el dret a l’habitatge de la població i intensificar les mesures de 
control i inspecció dels pisos il·legals



• Crear polítiques que garanteixin la socialització dels guanys, no només de 
les despeses: avançar cap a la municipalització del parc hoteler i els diferents 
serveis turístics.

• Suspendre  indefinidament  la  tramitació  de  llicències  pels  establiments 
d’allotjament turístic, habitatges d’ús turístic.

De  no  ser  així,  aquest  govern,  continua  amb  la  tendència  de  les  velles  polítiques 
responsables  d’hipotecar el  model productiu  de les  Illes,  la  formació i  ocupació  de la 
ciutadania focalitzant-ho tot cap a un únic sector econòmic. Una estratègia econòmica 
basada en els beneficis a curt termini per part de lobbys i grans empresaris propiciant la  
generació de la “bombolla turística”. Una nova bombolla especulativa que sobre-produeix 
per sobre de les necessitats reals de la societat, i que, com amb la immobiliària, quan 
deixi de generar beneficis provocarà una nova crisi econòmica que afectarà novament el 
territori, la conservació dels valors naturals i la qualitat de vida de les persones. 

Per tot això, des del GOB exigim un plantejament de política turística valenta i decidida 
per posar fi, per una banda, de forma immediata, a la centralitat econòmica del sector 
turístic i,  per altra banda,  i  de forma contundent,  amb el model turístic massificador 
actual que no són capaços de controlar.  

Propostes concretes per fer front a les qüestions més urgents:
#SenseLímitsNoHiHaFutur

Arran de la Jornada de feina feta el mes d'abril en torn a la necessitat de posar límits al  
Turisme, sorgiren un seguit  de propostes concretes que defensam des de l'ecologisme 
social, entorn a tres eixos estratègics i urgents:

• Fer front a la saturació (hipertròfia turística) 

• Reptes que planteja la proliferació de l’habitatge turístic

• La necessitat de establir un model de turisme

Saturació

Propostes per mantenir un control sobre l’arribada de turistes. 
• Establiment de quotes sobre  el nombre màxim d’arribades de turistes, 

cotxes de lloguer i embarcacions
• Creació d’un impost dissuasiu a aquelles empreses que ofereixen el tot 

inclòs



• Gestió autonòmica o compartida de l’aeroport i ports per poder establir 
controls sobre l’arribada de turistes.

• Moratòria d’hotels a Palma

• Limitació i regulació cotxes de lloguer

• Limitació  i  regulació  del  turisme  de  creuers:  taxació  forta  pel  seu 
amarrament i la gestió dels seus residus 

• Establir límits a la ocupació de la via pública.

Lloguer turístic

En relació al creixement del lloguer turístic: necessitat d’establir mesures de control per 
garantir el dret al l’habitatge i evitar l’especulació. 

• Regulació, gravació especial i control dels lloguers turístics, establint uns 
màxims al nombre de places disponibles. Especialment quan aquests es 
produeixen  en  segones  i  terceres  residències.  Diferenciació  entre 
sotsarrendament d’una part del pis i  de tota una vivenda. Sistema de 
llicències semblant al de BCN.

• Increment de l’oferta publica de pisos en règim de lloguer social
• Establiment de quotes per zones sobre la oferta de pisos en règim de 

lloguer turístic.

Amb l’objectiu de controlar la venta de immobles a grans capitals internacionals es va 
proposar:

• Limitar l’accés a l'habitatge a aquelles persones i societats que no portin un 
mínim de temps residint a les illes (la proposta contempla que siguin 5 anys)*. 

• Un altre opció seria establir una taxació especial per aquests tipus de compra.

*Tot i això, aquesta mesura podria donar lloc a enganyifes; creació de societats 
pantalla, utilització de testaferros.

Model Econòmic

En relació al model turístic i minimització dels impactes d'aquest sector
• La  reducció  del  impacte  ecològic  amb  imposts  clarament  finalistes, 

destinats  a  la  conservació  i  recuperació  del  territori  i  el  patrimoni 
natural.

• Potenciar des de les institucions el consum local i de productes de Km0 i 
promoció  del  consum  de  productes  locals  i  de  Km0  als  hotels 
(descompte fiscal per quotes?)



• Creació d’una agència pública encarregada de l’acompanyament del petit 
comerç,  local  i  de  proximitat,  per  garantir  la  seva  existència  i  
creixement.

• Incrementar les subvencions als productors locals per promocionar la 
seva competitivitat davant els productes de importació.

• Millorar les condicions de treball, aquest punt és imprescindible donat 
que s’han multiplicat  els  casos  de explotació  laboral  en l’àmbit  de  la 
hosteleria des de l’esclat de la crisi econòmica i a conseqüència de les 
reformes laborals aplicades a l’estat espanyol.

• Fer responsables als hotels dels cost dels residus que es generen al seu 
entorn.  Sancionant  aquells  hotels  que  superin  una  determinada 
quantitat de residus a les aigües de les zones on s’ubiquen. 

• Creació d’una institució destinada a controlar i sancionar els abusos i 
delictes contra la sostenibilitat,  el territori i  el medi-ambient per part 
d’ajuntaments, hotels i grans comerços

• Eliminar la liberalització dels horaris en zona turística 
• Establir  estàndards  de  qualitat  i  controlar  el  compliment  de  la 

normativa en matèria laboral per evitar l’explotació i el treball en negre.

Per a decréixer en places turístiques

• per poder accedir a la creació d’una nova plaça turística es tanquin, almenys dues 
places existents. 

• establir mesures per limitar la concentració de la propietat de places turístiques, i 
garantir  una reducció del  impacte,  o un compromís amb la  sostenibilitat  en la 
creació de noves places hoteleres.

En relació a l'Impost turístic 

• increment taxa
• criteris de distribució que garanteixin la concurrència competitiva igual i justa per 

a totes les parts. Transparència i publicitat 
• establir i publicitar els criteris de selecció de projecte, les votacions, la puntuació i 

el procediment per atorgar o no projectes. 
• orientació finalista dirigida a corregir les externalitats negatives, el tractament de 

residus i la investigació en desenvolupament i sostenibilitat (sobirania energètica, 
fonts d’energia renovable, neteja de residus marins...)

• NO s’ha  de  utilitzar  per  proliferar  en  la  construcció  de  infraestructures  o  la 
promoció del model actual de turisme. 


