
Agenda d'objectius per a la reconversió turística

UN NOU MODEL PER A LES BALEARS

RESUM EXECUTIU

Reconversió d’edificis hotelers en espais sòcio-culturals, o sòcio-sanitaris, de

naturalesa tant pública com privada, o habitatges de protecció oficial. 

El canvi d’ús de les edificacions hauria d’anar lligat sempre que fos oportú, a

una reconversió integral de les zones on es dugués a terme, estenent les

intervencions a l’espai públic, els serveis, increment dels espais verds, les xarxes

de transport, etc., per tal d’adequar-les als nous usos proposats.

Impuls de línies de finançament d’aval públic per a l’execució del canvi

d’ús proposat.

Introducció

Qualsevol reflexió econòmica i social sobre què cal fer ara per a les Illes Balears,

atès que la COVID-19 ens interpel·la amb urgència, passa per replantejar el model

turístic actual.

El sostre establert pel PIAT del Consell de Mallorca és de 430.000 places. Una xifra

del tot excessiva atesa l’aturada gairebé total de l’activitat turística que ha implicat

la COVID-19 i les enormes incerteses sobre el futur del turisme a escala global, que

ens deixa en mans de massa factors externs i d’altres crisis globals, com

l’energètica la climàtica.

Davant d'aquesta situació necessitam una major implicació dels poders públics en

la definició d’una política turística clara, que aposti pel redimensionament a la

baixa del nombre de places turístiques, tot eliminant-ne l’oferta obsoleta.

La reconversió del turisme té antecedents

Parlar de contenció i reconversió de places a l’àmbit hoteler no és estrany. De fet, el

Pla de Modernització d’Allotjaments Turístics derivat de la Llei 3/1990 va afectar

prop de 300.000 places turístiques. Gairebé una dècada més tard, a la legislatura

1999-2003, també varen ser eliminades 40.000 places no autoritzades.

No obstant això, en anys posteriors es va experimentar un doble procés que ha

suposat un increment del nombre de places totals d’allotjament, fins a arribar a

una oferta oficial d’unes 400.000 places, 300.000 llits d’establiments hotelers i uns

100.000 d’estades turístiques i el sostre establert pel PIAT del Consell de Mallorca

és de 430.000 places.

La nostra proposta

1. Canvi d'usos: reconversió de l'ús turístic en altres usos d'interès social
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Augment de la superfície de les habitacions i a la reducció de places,

transformant 2 habitacions en 1 o 3 en 2. Es podria propiciar aquest tipus de

modernització amb incentius fiscals, ajuts a la promoció, formació o d’altres

tipus.

Millora de la qualitat de l’oferta convertint habitacions en espais comuns,

deficitaris a nombrosos establiments hotelers.

Modernització dins volum propi edificat. Aquesta modernització implicaria de

facto un augment de qualitat, perquè incrementa la ràtio clients/treballadors.

En aquest sentit, convindria quantificar la pèrdua de llocs de treball que

suposaria aquesta reducció de places, per tal d’oferir alternatives laborals

lligades a la reconversió de les mateixes en altres usos com el sòcio-sanitari o el

sòcio-cultural. 

Control i eliminació de la sobreocupació hotelera i lloguer turístic il·legal. 

Redacció d’un pla especial d'enderrocament/esponjament d’establiments

turístics obsolets, d'establiments en primera línia o en espais clau per millorar la

xarxa urbana..

Redacció d’un pla especial comunitari de deconstrucció de la costa per

afrontar l’emergència climàtica, actuant sobre elements singulars d'impacte en

primera línia i espais de biodiversitat fràgil, amb la transferència i/o cooperació

amb l’Estat en l’aplicació de Llei de Costes i el rescat de concessions municipals

anacròniques.

Definició del concepte d’obsolescència de places turístiques i/o d’establiments

turístics a partir de dades objectives i accessibles, com ara l’any de construcció

o darrera modernització o les ràtios client/treballador i superfície útil/client.

2. Modernització del parc hoteler

3. Deconstrucció d'edificis amb un alt impacte ambiental 

4. Creació d'un Índex d'Obsolescència
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Impulsar als establiments turístics una contabilitat social i ambiental,

complementària a la mercantil, per poder prendre decisions i implantar

mesures de reduir la petjada ecològica dels establiments.

Crear un Fons d’Inversió per a la Diversificació, més enllà de la disponibilitat de

fons europeus al respecte.

Diversificació econòmica del turisme cap a altres sectors productius, com per

exemple els habitatges socials que presentem aquí , o altres com la

diversificació amb producte local , la transició energètica, la transició social, etc,

que presentarem en pròxims documents.

Enfront de la desconnexió actual entre les diferents intervencions i propostes,

hem de fomentar la transversalitat amb altres línies estratègiques.

5. Comptabilitat social i ambiental

6. Transversalitat i diversificació 

 Reconversió turística connectada amb propostes dels diferents sectors productius,

amb algunes mesures com:

Document complet a www.forumsocietatcivil.org
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