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Volem aportar idees al debat. Podem fer-ho.
Tenim experiència i propostes concretes. 
Cal que la societat civil participi activament
en aquest moment en que la història, el
medi ambient, l’economia i tota la societat
ens exigeix modificar el camí.



El Fòrum de la Societat Civil per a la reconstrucció de les Illes Balears és obert a la participació de totes les entitats de les Illes sense
ànim de lucre, està impulsat inicialment per 26 entitats molt diverses del món de l’associacionisme ciutadà, l’ecologisme, el
sindicalisme o l’economia.  

Les entitats que formen part del Fòrum manifesten que fa dècades que a les Illes parlam de la necessitat de canviar el model
econòmic, però és en aquest  moment que  el canvi  es fa inajornable si no volem deixar ningú pel camí, com va passar amb
l’anterior crisi.
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El Grup de coneixement del Fòrum de la Societat Civil és un grup intergeneracional que
agrupa a moltes persones expertes en diferents camps en els quals actuen les entitats
socials. Després d'un any de treballar sobre l'anàlisi de la situació actual, presenta aquest
document de síntesi, perquè serveixi com a debat i com a prospecció del futur pròxim
de Mallorca, en el marc del projecte què anomenem "Observatori de les Transicions".

Des del Fòrum pensam que el futur dels anys vinents dependrà de com encarem ara la
transició ecològica, econòmica i social. Està clar que la crisi climàtica i l'energètica van
molt lligades, causant una acceleració de canvis econòmics que afecten seriosament a
tota la ciutadania.

Ha passat la crisi de la pandèmia, sortim d'un dels estius més calorosos de la nostra
història i el futur és molt incert a causa de l'acceleració de la crisi energètica impulsada
per la guerra d'Ucraïna. 

Aquesta situació té uns impactes econòmics molt visibles arreu de tot el món, com és
una inflació molt alta, la manca de certs productes, els conflictes socials, l'augment i la
pressió de l'extrema dreta per entrar al poder en el cor d'Europa, com Anglaterra, Suècia,
Itàlia, etc.

Els territoris illencs de la Mediterrània estan molt exposats en aquesta situació
internacional. A l'estar molt vinculades al turisme, són economies amb grans
oscil·lacions, van bé quan la situació general és bona i molt malament quan hi ha crisis
econòmiques o polítiques amb escenaris de guerra i recessió.

Mallorca es troba especialment afectada, ja que està en un procés d'obsolescència del
model turístic i de necessitat de canvis estructurals per adaptar-se al canvi climàtic.
Quines són les preocupacions prioritaris per la societat mallorquina? Cap on s'han de
dirigir les accions econòmiques i polítiques?

INTRODUCCIÓ
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Visió general 
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de la situació actual



Partim d'un diagnòstic realista, basat en una gran quantitat de dades estadístiques i de fets empírics de l'evolució de la nostra
societat local i global dels darrers 50 anys (veure Quadre 1). 

La primera evidència és la prioritat que ha tengut sempre la nostra economia turística per sobre el medi ambient, participant en
provocar el canvi climàtic que a la vegada tindrà un gran impacte sobre la nostra economia. També altres problemes associats
com la carència de petroli barat en un futur proper, la creixent pressió humana a les nostres illes, tant pels visitants com els
treballadors temporers i el nombre creixent de segones residències. 

L'augment de turistes al llarg dels anys ha arribat a tal punt que molts dies a l'any les carreteres, platges i entorns naturals estan
saturats de tal manera que s'han de fer restriccions a espais emblemàtics com per exemple Formentor, Cala Deià o Formentera.
També ens trobem a molts llocs i en moltes èpoques de l'any amb problemes seriosos d'aigua i amb una mar molt contaminada
en espais molt ferits que abans eren paradisíacs, com per exemple el Port de Pollença.

MEDIAMBIENTALMENT
INSOSTENIBLE

POC RENDIBLE
ECONÒMICAMENT

AMB MÉS DESIGUALTAT
SOCIAL

Canvi climàtic creixent
Crisi energètica per l'encariment
del petroli 
Pressió humana creixent
Saturació turística en
infraestructures i espais naturals
Sobredemanda i sobreexplotació
dels recursos hídrics
Contaminació marina
Excessiva generació de residus 

Monocultiu turístic
Obsolescència i baixa rendibilitat
Precarietat laboral
Futur internacional molt incert
Excessiva dependència exterior
Excessiu endeutament públic
Creixement immobiliari associat al
turisme

Governança fragmentada
Augment de les desigualtats
Envelliment de la població
Pèrdua d'identitat cultural
Pèrdua de patrimoni material i
cultural
Creixent immigració i
discriminació cap als col·lectius
migrants
Desigualtat de gènere

QUADRE 1. SÍNTESI DELS PRINCIPALS REPTES DEL MODEL ECONÒMIC DE LES ILLES BALEARS

VISIÓ GENERAL
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Eixos transversals
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que guien el full de ruta



Totes les línies estratègiques i els projectes per a la transició, han  d'estar adaptats a una sèrie de criteris que actuen com a decàleg
o check list per vetllar que qualsevol intervenció vagi en la línia d'una veritable i efectiva transició de model cap a una societat més
justa, equilibrada, sostenible i pròspera. Aquests criteris són:

EIXOS TRANVERSALS

MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
No podem fer projectes d’inversions, de modificacions organitzatives o jurídiques que
no vagin clarament dirigits a mitigar el canvi climàtic o a protegir-nos dels seus
impactes.

IMPACTE DE GÈNERE
Un projecte perquè sigui aprovat ha de tenir una informació clara de com tendrà
efectes sobre les desigualtats entre dones i homes.

IMPACTE INTERGENERACIONAL
Les polítiques de transició han de tenir en compte especialment a les persones
més vulnerables, i més concretament les dirigides a la protecció de la infància i les
persones majors. Aquestes polítiques han d’estar presents en tots els projectes.

UNIVERSALITAT
Les polítiques de transició i els projectes han d’estar dirigides a tota la població i han
de tenir una finalitat d'interès general.

10



FORMACIÓ COM A MOTOR DE LA TRANSICIÓ 

GOVERNANÇA, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ

ACCESSIBILITAT
Han de ser accessibles a totes les persones tenguin les condicions que tenguin i les
discapacitats no han de trobar obstacles.

CIRCULARITAT
La circularitat ha d'estar present en el disseny, l'execució i la gestió dels residus
de tota classe de projectes, siguin del sector que siguin.

TREBALL DE QUALITAT
La feina que es generi amb els projectes han de complir meticulosament els drets
laborals, una aposta per la qualitat laboral. La conciliació laboral i les polítiques
d'inclusió de les persones vulnerables també hi han de ser presents.

La formació és indispensable en totes les actuacions. Per preparar, per
mantenir la nova activitat per establir noves professions o requalificacions.

INVESTIGACIÓ, INNOVACIÓ I DIGITALITZACIÓ
La digitalització és una condició per si mateixa, però nosaltres l'hem volguda lligar
amb la investigació i la innovació. Les tres han de ser característiques essencials
dels nous projectes.

Els projectes que es vagin aprovant ho han de fer amb el major consens possible.
La gestió ha de ser transparent de principi a fi i ha de comptar amb la
participació de totes les entitats socials que vulguin col·laborar.

EIXOS TRANVERSALS
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1. Aproximació 

12

a l'estat de les
transicions a les
Illes Balears 



La personalitat de Mallorca està vinculada totalment a la seva mar, trosset del mediterrani. La seva història ha estat bastant
determinada per la seva condició d'Illa. Tant per el bo com per el dolent, comparteix la situació general que afecta a tota la mar
mediterrània, espai molt important del planeta, on es troben civilitzacions antigues i a la vegada extremadament importants per
un equilibri mundial que s'està perdent.

Les accions d'algunes organitzacions públiques i privades de Mallorca estan centrades a recuperar la salut de la mar, avui
greument afectada. Per una part s'està intentant fer una transició cap a una navegació sostenible, encara que hi continua havent
massa barques a la mar, algunes d'elles vertaders monstres marins. Per això és necessari establir capacitats de càrrega als ports en
funció de la sostenibilitat ambiental: consums d'aigua i energia, ocupació del territori per serveis (restauració, pàrquings), sistemes
de fondeig, afectació al medi marí (hàbitats i espècies) adjacent, i sistemes de seguiment de qualitat de l'aigua i de la biodiversitat
de l'entorn. Canviar també la relació dels ports amb la ciutadania, ara espais perduts pels ciutadans i enfocats únicament en
activitats privades, per uns espais dedicats al passeig i a l'educació ambiental.

Per un altre costat, la nostra mar s'ha de regenerar per recuperar al màxim el seu estat natural i, per tant, necessita accions de
conservació creant Àrees Marines Protegides com a instrument de gestió dirigit a la conservació com a complement de les
iniciatives ja existents, que tan sols suposen un ....% del total de la mar balear i que estan encaminades a millorar l'aprofitament
pesquer com és el cas de les Reserves Marines d'Interès Pesquer de les Illes Balears. Alhora dotar d'equips de gestió i vigilància i
integrar els instruments de gestió amb altres figures de conservació i instruments de planificació de xarxa natura 2000.
El canvi climàtic afecta i afectarà encara més les zones costaneres, per tant, es fa necessari tenir un pla de mesures de protecció i
restauració de sistemes costaners degradats, com poden ser, praderies de fanerògames marines, macroalgues, esculls i àrees
tancades i someres amb poca recirculació de l'aigua, platges, sistemes dunars, etc.

LA MAR

Foto: Enrique Talledo Ruiz. Certamen MARE.
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La mar i la terra formen una parella indissoluble i es condicionen mútuament de manera permanent. La terra de Mallorca ha produït els
béns més necessaris per a una alimentació saludable durant molts segles, productes bàsics de l'anomenada dieta mediterrània.

Hem passat amb tan sols un segle de ser una illa agrícola a una illa turística. De tenir una agricultura molt activa a tot el territori, a viure
d'esquena a la terra amb una agricultura i ramaderia reduïda, dedicada sobretot a productes transformats i dependent dels mercats
europeus. Així i tot l'augment del nombre de joves agricultors i el creixement del nombre d'hectàries de conreu ecològic ens fan tenir
esperances de futur.

Necessitem recuperar i activar el sector primari. Per fer-ho possible hem de fer més atractives i rendibles les explotacions locals, les quals
pateixen greuges econòmics per la insularitat i per les reduïdes dimensions d'aquestes. Per a ser sostenibles aquestes s'han de
transformar cap a explotacions agroecològiques per una part i de ramaderia extensiva per un altre. Tot això en escenaris d'augment
important de temperatures i de baixes pluviometries, per la qual cosa són urgents mesures de disseny i gestió per a solucionar el
problema de l'aigua.

La producció agroecològica també necessita innovació tecnològica i, per tant, hem d'aconseguir que hi hagi més i millors instal·lacions
industrials agroalimentàries, com escorxadors, lleteries, obradors comunitaris, etc. Aquestes transformacions han d'anar acompanyades
per canvis legislatius que facilitin el millor processament del producte local.

La distribució necessària dels productes agraris mallorquins suposa una aposta clara pels circuits curts de comercialització, sense
intermediaris. Aquesta s'ha de complementar amb una compra pública massiva de producte local per escoles, hospitals, residències, a
més del compromís del nou model turístic amb el consum de producte agrícola mallorquí, així com posar més en valor l'ús del paisatge
agrícola amb l'activitat turística.

Estudiar també la conveniència de l'establiment de compensacions econòmiques als pagesos d'agricultura ecològica o regenerativa per
la seva contribució a la captació de CO2.

LA TERRA

14



Primer per la mar i després per l'aire, els turistes han anant creixent en nombre i en diversitat d'activitats des de fa més de 60 anys. El
sector econòmic amb emprenedors externs i interns, ha aconseguit generar una estructura intensiva que lidera tota l'economia de l'illa, i
que afecta directament al comportament dels sectors industrials i agrícoles, transformant la manera de viure dels mallorquins. Això ha
estat possible incorporant molta gent de fora com a mà d'obra barata, així com establint nous residents, de manera tal que el sector
immobiliari és al segon lloc del rànquing de generació del PIB insular.

Després de la pandèmia, el turisme ha tengut una recuperació intensa en tots els subsectors i territoris de l'illa, exceptuant el turisme de
creuers que per raons diverses no s'ha recuperat fins a un 60% de la seva activitat.

Aquesta intensa i excessiva recuperació ha fet que la pressió humana sobre l'illa hagi estat molt similar als anys 2019 i 2018, anys on ja hi
havia una massificació exagerada en els mesos d'estiu. Aquesta massificació ha estat il·lustrada profusament en tots els mitjans de
comunicació i de les xarxes socials, carregant les vies de transport, les platges i els centres de les ciutats.

Es fa necessari doncs una transformació profunda de la nostra indústria turística, reduint l'oferta turística existent i pujant la qualitat
mediambiental, reduint indirectament els efectes indesitjats del sector immobiliari. Més que mai és imprescindible aplicar als establiments
turístics un índex d'obsolescència per facilitar la necessària transformació de l'oferta que pot ser obsoleta, sobretot en els territoris madurs i
saturats.

La nova llei de turisme ha obert una finestra a la reforma mediambiental dels hotels i allotjaments, per tant, es fa imprescindible tenir un
sistema de comptabilitat social i ambiental, especialment respecte al consum d'aigua, el d'energia i el de la gestió dels recursos humans,
per ajudar a la diversificació del model econòmic i minorar el monocultiu turístic.

La promoció del turisme s'ha d'eliminar i, en canvi, posar en valor les transformacions ecològiques i socials que es facin a l'illa. El debat i
diàleg sobre el turisme s'ha d'ampliar a la societat civil i s'han de posar en marxa diferents fórmules per reclamar la participació dels
mateixos turistes, amb enquestes sistemàtiques i grups d'opinió.

EL TURISME

Foto: Almudena Martínez. Palma 365.
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La gran majoria de persones que entren i surten de Mallorca ho fan per l'aeroport de Son Sant Joan, que malgrat que les crisis ha
crescut a una mitjana de 500.000 passatgers a l'any des de la seva creació. Aquest creixement sembla que no tengui fi. S'imposa
una negociació entre l'estat i la comunitat per establir uns límits clars a l'estiu, negociació que es podria dur a terme en el si de la
Comissió de Rutes de l'aeroport.

L'altra manera d'entrar i sortir de Mallorca és a través dels ports, sobretot el de Palma i Alcúdia. Els darrers anys el port de Palma ha
crescut molt en creuers i en línies regulars. Malgrat pactar un límit de tres creuers al dia, hi ha hagut molts dies amb 4 i cinc
creuers. Encara que les xifres d'aquest any no han arribat a les del 2019, però s'estan aproximant. En canvi, les línies regulars han
crescut i de vegades es troben al port més de 10 grans naus que contaminen d'una manera intensa la ja contaminada badia de
palma, sense per ara posar-hi remei. 

Establir límits al port de Palma, de creuers i de línies regulars, que rebaixin realment i efectivament la intensitat actual totalment
insostenible.  El transport per cotxe s'ha tornat un cúmul de problemes de saturació i contaminació. Per tant, es fa necessari
avançar més ràpidament en la limitació de l'ús del cotxe privat i potenciar molt més l'ús del transport públic, especialment les
ciutats, sobretot la de Palma. En aquestes s'han de generar zones de baixes emissions, creant ciutats més resilients als problemes
de la transició energètica. Dedicar més recursos a la compra de vehicles públics elèctrics i no tant als privats.

Respecte del transport públic hem d'aprofitar que ara el tren i el bus són gratuïts o molt barats temporalment, per centrar el
debat en la necessitat d'un transport públic eficient i econòmic per encarar el canvi de model.

EL TRANSPORT I LA MOBILITAT

Foto: Jaume Gual.
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La nostra opció és una transició a base d'una gran xarxa petites instal·lacions privades i publiques en sòls urbans. Les subvencions
del govern, encara que amb retard, i la calor d'aquest estiu ha fet créixer la demanda de projectes d'energies renovables de
particulars i d'empreses. Així i tot, el volum d'energia renovable que produïm és extremadament baix, ja que no arriba a l'1,5%. El
debat sobre l'ocupació del territori per parcs fotovoltaics està pendent que el Consell de Mallorca tregui la seva proposta de
zonificació. Pensam que la majoria de ciutadans s'estimen més un desplegament en els edificis i espais ja urbanitzats que crear
parcs en sòl rural. Per fer-ho efectiu cal reforma les ordenances urbanístiques de pobles i ciutats per permetre la instal·lació en
terrats.

Per fer més efectiva la transició cap a renovables és imprescindible impulsar la creació de cooperatives de consum, posant a
l’abast de la ciutadania una completa informació i assessorament sobre les comunitats energètiques. 

Els plans de circularitat al sector hoteler i els canvis de calderes de fuel, per exemple, són iniciatives tímides a un problema enorme
com és la transició energètica. L'impuls de vaixells elèctrics és encara molt incipient. L'hidrogen renovable pel transport de grans
vehicles és un projecte molt incert encara.

Paral·lelament a la instal·lació de plaques fotovoltaiques hem de fer un conjunt de mesures dirigides a reduir el consum actual,
especialment amb la transformació dels edificis públics i privats per fer-los més adaptats al canvi climàtic.

LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Simulació elaborada pel Govern i el Consell sobre la futura instal·lació de plaques fotovoltaïques a carreteres. | CAIB
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La proposta de reconvertir hotels obsolets en habitatges socials va entrar finalment en la llei aprovada pel parlament, però d'una
manera massa restrictiva que no té gaire recorregut. Ara sembla que es vol canviar i fer més viable i atractiu per la iniciativa
privada.

D'una altra banda, les operacions públiques d'habitatge estan creixent moderadament, però encara molt lluny que sigui una
alternativa als problemes d'habitatge per milers de mallorquins.

La pressió humana encara té uns índex massa alts a l'estiu, la població immigrant continua creixent i la compra de cases per part
d'estrangers fan pujar els preus ja inassequibles per la majoria de mallorquins.

Per defensar al resident de l'especulació immobiliària és necessari un sostre de preu de lloguer per zones urbanes d'emergència
residencial, així com impulsar els sindicats de llogaters per la defensa dels drets del llogater. També és necessari generalitzar els
programes de lloguer ètic que garanteixen una relació justa entre propietaris i llogaters. Igualment és necessari impulsar
cooperatives per la creació d'habitatge més econòmic.

Ja hem dit altres vegades que hauríem de prendre mesures encaminades a afavorir l'adquisició de béns immobles per part dels
residents a les Illes, prenent com a referència les fórmules legals adoptades per països com Dinamarca, on els forans només poden
comprar propietats en el seu lloc principal de residència o negoci, o Suïssa, on es prohibeix la compra d'habitatge com a inversió,
quedant aquesta restringida a l'ús personal i sense excedir de 200 m² de superfície habitable. Per quan mesures similars aquí?

L'HABITATGE I EL TERRITORI

Foto: Maria Reyero.
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La necessària renda bàsica universal per tal que ningú es quedi al carrer sense protecció, és important que ja es comenci a
preparar una implantació de la renda bàsica universal, necessària per fer les transicions justes, especialment la digital y la turística.
Per això proposam que es faci un pla pilot a un territori balear, com per exemple podria ser Formentera.
Els grans canvis socioeconòmics dels darrers 30 anys han fet recular la normalització de la nostra llengua i cultura. L'alternativa en
aquest procés és posar la nostra cultura al centre de totes les polítiques públiques, no únicament l'educativa sinó també
l'econòmica i la social.

El nostre model econòmic continuarà implantant formes precàries de treball que en part es solventerien amb una renda bàsica
però aquesta no és suficient. El canvi de model turístic i la diversificació econòmica s'ha de fer pensant en la millora del treball i en
contra de la precarietat laboral.

L'envelliment no ha de ser un mal son, sinó una oportunitat per millorar la qualitat de vida dels majors a la nostra societat, Les
persones dependents ha de ser ateses a casa fins que ells vulguin, i la gent gran ha de formar part de totes les polítiques
públiques, especialment les intergeneracionals.

Ajudar a les persones migrades a formar part de la ciutadania. La immigració serà un fenomen creixent en els anys vinents i no
pot-ser que els immigrants quedin relegats a situacions de marginalitat en la nostra vida política i econòmica i ciutadana. És
imprescindible programes socials que ajudin a les persones migrades a formar part de la ciutadania, amb els mateixos deures i
drets que comporta ser ciutadà i ciutadana aquí a les nostres Illes.

Protegir a la infància és un deure de tota societat. Enfront de la vulnerabilitat dels infants, hem de garantir els seus drets i
necessitats des de la responsabilitat col·lectiva, tant pública com privada. No pot-ser que deleguem aquesta responsabilitat tan
sols en els serveis públics d'atenció al menor.

ELS REPTES SOCIALS

Foto: Marcus Roniger. Palma 365.
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Les societats complexes, ja sigui en àmbits globals com locals, necessiten una bona informació i una bona gestió del coneixement,
per tal de tenir una bona planificació dels canvis que s'han de dur a terme. Canviar ja no és una opció, el canvi accelerat és ja
permanent, ara la qüestió és cap a on.

En l'Agenda de l'ONU per al desenvolupament sostenible (subscrita pels estats membres, entre ells, Espanya), alguns dels 17
objectius que es planteja assolir abans de 2030 tenen a veure amb la formació, la innovació, la creació d'institucions sòlides i les
xarxes d'aliances per col·laborar i obtenir resultats pel bé de tothom.

En l'actual estratègia europea de recuperació, transformació i resiliència, així com en la formulació espanyola i la balear, la
necessitat de tenir una bona informació estadística i una bona capacitat d'entendre les dades i saber interpretar-les correctament,
està en el cor de l'eficiència de les iniciatives que es duran a terme.

Per poder fer efectiu el seguiment i l'avaluació dels impactes de les estratègies de les transicions econòmica, ecològica i social, es
necessita un reforç de l'actual «ecosistema estadístic i de reflexió estratègica», reforç que s'ha de fer amb la col·laboració de les
diferents entitats que fan reflexió sistèmica sobre l'actual model econòmic i les seves alternatives. Per això nosaltres hem proposat
l'Observatori de les Transicions, però de moment no es fa, sinó el contrari, cada administració continua invertint amb les
institucions que li interessen i crear els organismes que li venen bé, però no es pensa amb els interessos de Mallorca com un tot.
És imprescindible preparar i formar massivament a les persones que es veuran afectades més directament per les transicions
laborals que es donaran en el futur pròxim. Les persones no ha de veure com un atac a la seva seguretat personal els canvis que
proposam. El dret a tenir un treball digne i satisfactori ha de ser el nord de les transicions i per això caldrà fer formicacions
col·lectives per adaptar-se a les noves formes emergents de fer feina.

L'AVALUACIÓ, LA FORMACIÓ I LA INNOVACIÓ
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Després de la pandèmia hem tornat a créixer de l'única manera que en sabem, és a dir amb més turisme i més venda de cases a
estrangers. No ens hem fet més forts davant la situació internacional, i tampoc hem creat institucions de governança que
permetin plans integrals d'emergència climàtica, per exemple.

No hem estat capaços establir conversacions serioses sobre els límits de passatgers a l'aeroport i de població resident, així com
d'automòbils privats. Les conversacions per arribar a un límit sobre el turisme de creuers no han tengut cap impacte real sobre
aquest sector, que ha tengut crisis en tota la mediterrània inclosos llocs on no hi havia acord de limitacions.

Pel que fa a la participació de la societat civil en la planificació i execució de la transició hi ha hagut conversacions que encara no
han arribat a cap port. Reunions i documents, però cap pla d'acció per fer que la societat civil s'incorpori en igualtat de drets i
recursos que altres col·lectius com per exemple l'empresarial i els sindicats.

LA GOVERNANÇA
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Com farem la transició del model econòmic actualment insostenible si no tenim un finançament mínim per cobrir les despeses
bàsiques?

Són encara plenament vigents les reivindicacions aprovades fa 4 anys per bona part de la societat civil agrupada en la" Plataforma
per un bon finançament", com per exemple: un nou model de finançament que contempli el principi d'ordinalitat, el
reconeixement de la insularitat, l'increment progressiu i substancial de les inversions estatals; la corresponsabilitat de l'Estat
Central amb el deute de la nostra CAIB; la cogestió aeroportuària (Ports i Aeroports), etc.

Millorar el diagnòstic vol dir avaluar tota una sèrie de situacions, com el perquè la recaptació relativa d'imposts a les Illes de la
Delegació de l'AET respecte a la recaptació global estatal, està per sota de l'aportació relativa del PIB de les Illes al PIB estatal;
avaluar millor el frau fiscal; avaluar l'impacte en el nostre infrafinançament i analitzar les deficiències del REIB vigent, malgrat
l'avanç en algunes propostes que semblen més puntuals que estructurals i veure com recuperar el dèficit històric respecte el
funcionament ordinari dels serveis assumits en les transferències originàries d'educació i sanitat, entre d'altres.

Caldria elaborar una guia de les nostres reivindicacions financeres i competencials davant la Unió Europea i l'Estat, com per
exemple:Envers la Unió Europea caldria reivindicar l'equiparació entre les illes de la Mediterrània i les anomenades regions
ultraperifèriques; impulsar el funcionament de la comissió mixta Estat - Illes Balears, constituïda en el decret del Gobierno sobre el
REIB i treballar per convertir-la amb l'organisme de negociació bilateral, que la nostra realitat insular requeriria.
Respecte les millores competencials s'haurien de reivindicar les transferències aprovades a l'Estatut d'Autonomia que encara
estan pendents i la corresponent i suficient dotació pressupostària.        

EL FINANÇAMENT
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2. Propostes 
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per a la transició 



El nostre full de ruta pretén superar aquestes mirades parcials i sectorials i parteix de la conjunció de tres vectors: l'econòmic,
l'ecològic i el social. Els tres són forces interactives que ben combinades ens han de conduir a una societat diferent de la que
tenim, més justa, sostenible i pròspera. A continuació, trobareu una breu diagnosi per cada un dels vectors amb les propostes
prioritàries que fem des del Fòrum de la Societat Civil per avançar cap a una societat més justa, equitativa, sostenible i pròspera
per a tots i totes a les Illes Balears. En cada vector podreu anar al document detallat elaborat pel Fòrum amb totes les propostes.

VECTORS DEL FULL DE RUTA

VECTOR
SOCIAL

VECTOR
ECONÒMIC

VECTOR
ECOLÒGIC
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Qualsevol reflexió econòmica i social sobre què cal fer ara per a
les Illes Balears, implica reconvertir el model turístic actual.

Per sortir del monocultiu turístic cal avançar cap a la
diversificació de la nostra economia en projectes que no
tenguin relació amb el turisme.

Des del Fòrum prioritzam l'impuls al sector primari (agrícola,
ramader, forestal i pesquer), la transició a la gestió
agroecològica i la gestió forestal enfocada a la captació de
CO2, el suport a l'economia social i solidària i les PIMES,
l'aposta per l'economia blava i neta, així com l'economia de
cures i de serveis socials.
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PROPOSTES
PER A LA

TRANSICIÓ
ECONÒMICA



Agenda
d'objectius
per a la
reconversió
turística



27

INTRODUCCIÓ

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. Un procés global de desregulació de la normativa
turística i la irrupció del lloguer turístic en són les principals causes.

Tot i l’existència d’eines legals que permetrien una reducció efectiva
de places obsoletes, com la Llei 6/2017 que fa que les places que es
donen de baixa no tornin a la borsa, o el Decret 20/2015 que
estableix els criteris de classificació d’estrelles pels hotels, aquesta
reducció de places no s’està donant i el sostre establert pel PIAT del
Consell de Mallorca és de 430.000 places. Una xifra del tot irreal
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. 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.

Amb molta probabilitat, el nou context post-pandèmia, sumat a un
canvi climàtic que exigeix ser abordat urgentment, ens portarà a
nous escenaris no prevists per al turisme balear. Les Balears perdrien
llavors el seu valor com a “destinació refugi” que ha funcionat en
altres moments històrics. A més de les qüestions sanitàries a resoldre,
haurem de transformar la indústria turística de masses, que depèn
de desplaçaments amb combustibles fòssils contaminants, per donar
compliment als Acords de París. 

El turisme experimenta una crisi d’activitat com mai no s’havia vist,
que tindrà continuïtat per l’impacte dels canvis en les tendències i
modes de consum dels mateixos turistes -més enllà de la crisi
econòmica que també afecta els països emissors, com Regne Unit i
Alemanya-, a més de les exigències de la transició ecològica. 

Per a les Illes Balears, qualsevol reflexió sobre què cal fer ara, atès
que l’emergència climàtica -i puntualment la COVID-19- ens
interpel·la amb urgència, passa per replantejar el model turístic.
Parlam de la indústria que ha protagonitzat la vida econòmica i fins i
tot social en les darreres dècades i que ha permès uns certs nivells de
benestar per a la majoria de la població. Aquesta indústria també ha
generat molts desequilibris, tant de tipus econòmic com ecològic i
social, que han estat àmpliament analitzats. La pandèmia ha deixat
en evidència que jugar-nos tot a una sola carta, la del turisme, no és
una aposta que ens garanteixi un futur segur, sinó ben al contrari:
ens fa estar pendents d’un fil extremadament sensible a factors
externs i amb dramàtiques conseqüències.

Per tant, d’aquí la pertinència de plantejar-nos des del Fòrum, de
forma seriosa i urgent, com reconvertir el turisme per assegurar un
futur amb benestar social per a la majoria de la població.

Iniciatives prèvies sobre reconversió de l'oferta turística obsoleta

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
i les empreses realitzaren inversions de modernització d’establiments
sense cap mena d’incentiu ni compensació pública en allotjaments,
restauració i agències de viatges. En la pràctica, la implementació
d’aquell pla va suposar l’eliminació d’al voltant de 50.000 places
turístiques considerades amortitzades i antiquades.

Gairebé una dècada més tard, a la legislatura 1999-2003, també
varen ser eliminades 40.000 places no autoritzades. Altres vies de
decreixement i a la vegada de millora de la qualitat turística s’han
desplegat a les Illes, com són les experiències d’esponjaments, que
permetien bé l’enderrocament d’edificis obsolets o la seva adquisició
directa, en algun cas fins i tot per simple aplicació de la Llei de
Costes.
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Per tant, conceptes que fins ara no han estat mainstream en el
turisme balear, però sobre els quals existeixen algunes bones
pràctiques, com són medi ambient, seguretat, espais familiars
confortables, proximitat, exclusivitat, digitalització, reducció de la
petjada ecològica, sostenibilitat econòmica, social i cultural, etc.
prenen més sentit estratègic que mai en aquest context.

Pel que fa a les principals amenaces, una d’elles és la tendència
endògena del mercat a reactivar-se a través de la davallada de preus,
que pot propiciar la pervivència -o fins i tot el creixement- d’un tipus
de turisme “no desitjable”. L’adquisició d’establiments turístics per
part dels fons d’inversió anomenats “voltor” amb una visió de guanys
immediatista pot convertir-se en un element refractari al canvi. Per
altra banda, existeix el risc que el problema derivi en un increment
de l’allotjament turístic -legal i il·legal- orientat a equilibrar el
rendiment global. 

El tabú que representava en el passat mesclar usos a les zones
turístiques ha passat a la història, atès que la mateixa dinàmica
urbana ha duit al fet que a les zones turístiques hagin aparegut altres
activitats (principalment residencials) que, en bona part, han donat
peu a l’aparició del concepte de “destinacions de primera generació”.
La sofisticació dels viatges, la connectivitat, la globalització i les noves
estratègies empresarials en els sectors tecnològicament avançats
prefiguren que, en un futur, puguin aparèixer altres activitats al
costat d’àrees d’intensitat hotelera (hubs tecnològics, serveis del
sector sociosanitari, economia verda, etc.), que es retroalimentin les
unes amb les altres. La diversificació dels usos en una destinació pot
convertir-se en una oportunitat de negoci per a la indústria turística.

Partint de l’anterior, es fa necessària la definició d’una agenda
d’objectius que possibilitin dissenyar projectes específics, per
evolucionar cap a un canvi de model més sòlid i sostenible.



PROPOSTES

CANVI D'USOS1.

Reconversió de l'ús turístic en altres usos d'interès social
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Canvis d'ús en hotels situats en àmbits urbans, especialment a la Badia de Palma.

A les zones on ja hi ha usos mixtos i es pot pensar en la reconversió d’edificis hotelers en espais
sòcio-culturals, o sòcio-sanitaris, de naturalesa tant pública com privada. En aquest cas, s’hauria de
tenir cura en les condicions dels serveis i evitar estratègies de modificacions d’expedient prèvies als
finals d’obra, que podrien acabar atorgant l’ús d’allotjament turístic a reconversions en principi
destinades a usos col·lectius.

A activitats relacionades R+D+I i empreses tecnològiques d’impacte ambiental neutre i alt valor
afegit.

Canvi d'ús, sempre optatiu, a habitatges de protecció oficial, condicionat al compliment del
planejament general del municipi per tal de garantir els instruments propis de planificació i a
unes superfícies mínimes i tècniques que garanteixin la aquesta finalitat. Acompanyat d'una
desclassificació d'urbanitzables pel mateix nombre d'habitatges, és a dir, una compensació
d'augment de densitats d'habitatges en un punts en detriment de no creixement en altres
(informe municipal). (Veure annex 2).

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.



     2. MODERNITZACIÓ DEL PARC HOTELER

Enfront de l’obsolescència de part del parc hoteler de les Illes, hem d’impulsar una
modernització de les edificacions, per tal d’incrementar la qualitat del servei i millorar les
condicions d’usuaris i treballadors.

Modernització vinculada a l’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 sobre ocupació hotelera i lloguer turístic il·legal a través de:

L’increment i millora dels instruments de control sobre les pràctiques irregulars i/o
l’incompliment de les mesures establertes.

L’augment de les inspeccions i les sancions i l’eliminació de les places no legals.

La re-situació del còmput de places de menors en els 12 anys.
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3. DECONSTRUCCIÓ

d'edificis amb un gran impacte ambiental 

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, amb actuacions
lligades directament als establiments definits com a obsolets o “no aptes” pel greu impacte
ambiental i paisatgístic que representen.

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.
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4. CREACIÓ D'UN ÍNDEX D'OBSOLESCÈNCIA

per facilitar els plans de millora i les actuacions a seguir

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. (Veure annex 1).



5. COMPTABILITAT SOCIAL I AMBIENTAL

6. TRANSVERSALITAT I DIVERSIFICACIÓ 

Impulsar als establiments turístics una comptabilitat social i ambiental, complementària a la
mercantil, per poder prendre decisions i implantar mesures de reduir la petjada ecològica dels
establiments, d´acord amb el recentment aprovat Decret 48/2021 de 13 de desembre, regulador del
Registre balear de petjada de carboni.
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Hem de pensar les propostes de reconversió turística connectades amb propostes dels diferents sectors productius 

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

 Aquestes propostes de reconversió turística només tenen sentit en la mesura en què 1) se situïn en la
perspectiva d’una planificació estratègica basada en la participació social i el consens, mirant en el
mitjà i llarg termini, tal com proposa l’estratègia H2030 del Consell Econòmic i Social de les illes
Balears, i 2) es complementin amb una aposta estratègica de creixement d’altres sectors econòmics  i
formació de professionals basada en la diversificació econòmica, és a dir, en un nou equilibri
econòmic i social.
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ANNEX 1
Eines específiques per a la creació d’indicadors

La proposta aniria en el sentit d’introduir l’obligatorietat de les empreses de disposar d’una comptabilitat social i ambiental, de la mateixa manera que han disposat
d’una comptabilitat mercantil. Una comptabilitat “sanejada” conduiria a incentivar les bones pràctiques en aquest apartat. Això no obstant, per dur a terme aquesta
comptabilitat social i ambiental caldria, per part del Govern, facilitar a les empreses la manera de fer-ho.

Els epígrafs d’aquesta comptabilitat, combinats amb altres impactes directes de les instal·lacions sobre el territori i el paisatge, podrien servir de base per elaborar un
indicador sintètic que permetés avaluar el grau d’obsolescència de les instal·lacions i sistemes operatius utilitzats. En mesurar externalitats, el mateix Índex
d’Obsolescència podria actuar en un doble sentit. Un valor de l’índex sintètic situat per davall de la mitjana del total dels establiments existents actuaria “de facto” com a
indicador d’excel·lència i els valors que se situessin per damunt ho farien com a indicador d’obsolescència. L’objectiu seria disposar d’una informació sintetitzada per
establiment que tingués un valor de mercat i servís d’orientació per als usuaris, a la vegada que aquest mateix indicador fonamentés la presa de decisions
administratives i l’elaboració de polítiques sectorials concretes en perspectiva de transició ecològica.

Creació d'un Índex d'obsolescència de places1.

2. Proposta de determinació de la planta hotelera obsoleta a Balears 

Econòmics
Socioambientals 
 Institucionals

En primer lloc, es considera rellevant discriminar una obsolescència “recuperable” d'uns certs allotjaments turístics d'aquella altra “insalvable”. La manera de dirimir si un
determinat establiment cau probablement en l'una o l'altra categoria seria a partir d'indicadors sintètics que incloguin, al seu torn, diferents variables.

Aquests indicadors es classificarien en tres nivells:

1.
2.
3.

1. Nivell econòmic: En relació amb els factors de manteniment, d'estacionalitat i de caràcter laboral.

a) Inversió de reposició realitzada en relació amb el benefici
b) Comportament de la facturació
c) Temps d'alta d'activitat durant l'exercici
d) Grandària, descripció i evolució de la plantilla
e) Muntant salarial mitjà de la plantilla, bretxa salarial de gènere, grau de compliment del conveni, sobreexplotació del treball en hores extres, etc.
f) Habitacions i àrees de servei (dimensions, organització...)
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La puntuació obtinguda a partir de la distància respecte de la mitja de la categoria de l'allotjament hoteler.
La creació d’un model de puntuació de cadascun dels ítems, que agregats i ponderats quantifiqui l'indicador sintètic.

2. Nivell socioambiental: En relació amb els factors ambientals, geogràfics, sociosanitaris, ecològics i culturals:
 

a) Mesures de sostenibilitat de les instal·lacions
b) Consum de productes de proximitat
c) Sistemes d'estalvi d'aigua i energia
d) Emissió d'efecte d'hivernacle directe i induït
e) Ubicació al mig fràgil
f) Impacte visual
g) Segment de mercat (turisme de “gatera”, hooligans, etc.)
h) Promoció del producte: forma i volum de despesa sobre balanç
i) Distribució del producte: tradicional, noves tecnologies
j) Percentatge de segment de “tot inclòs”
k) Excessos del client, conflictivitat
l) Ingressos hospitalaris i d'atenció sanitària per excessos
m) Elements de la construcció (orientació energètica, materials utilitzats, tipus de ventilació, tipologia, totes aquestes característiques haurien de tenir un valor
econòmic assignat).

3. Nivell institucional: Recull l'obsolescència de la instal·lació a partir dels criteris legals establerts, tal que les instal·lacions compleixin:

a) Llei de modernització, millora de la qualitat, etc.
b) Registre de la DGT d'actualització d'instal·lacions
c) Avaluació d'inspecció, etc.
d) Una altra normativa (PIAT, Llei d’Intercanvi de places, etc.)

El llistat de variables proposat és orientatiu, modificable i/o ampliable.

Es proposa avaluar cada indicador mitjançant:

Una possible línia de tall per a determinar com a obsolet un allotjament és que ocupi una posició igual o inferior al primer quartil.

A la nova Llei turística que està en tramitació, en la qualificació d'estrelles dels hotels s'hauran que tenir en compte paràmetres socioambientals i no únicament
aspectes tècnics i de confort per al client, com podem trobar actualment dins del Decret 20/2011, de 18 de març, pels qual s'estableixen les disposicions generals de
classificació de la categoria dels establiments d'allotjament turístic en hotel, hotel apartament i apartament turístic de les Illes Balears, per definir allò que és un hotel
o un establiment obsolet.Si cal crear un índex d'obsolescència per a les places és igual de necessari crear un índex de categorització adaptat a l'actualitat, que vagi
més enllà del confort de l'usuari de l'hotel i inclogui dins de la qualificació mesures de sostenibilitat tant socials, mediambientals com econòmiques.
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ANNEX 2 
Anàlisi de l'oferta turística de les zones madures i estimació de places susceptibles de canvi d'ús 

Habitatge turístic: Estança turística en habitatges i habitatges turístics de vacances.
Estança turístic: Agroturismes, apartaments turístics, hostals, hostals residència, hotels, hotels apartament, hotels residència i pensions.

Partint de les dades recollides a la web de la Direcció General de Turisme del Govern de les Illes Balears, s’analitza l’oferta turística a l’illa de Mallorca, dins les categories
següents:

Oferta turística a l'illa de Mallorca1.
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Anàlisi de l'oferta turística de les zones madures i estimació de places susceptibles de canvi d'ús 

Definició i classificació de les zones turístiques 

Delimitació de les zones turístiques saturades

Són zones turístiques madures els àmbits turístics que presenten una
situació d'obsolescència de la major part de les infraestructures
vinculades a l'activitat turística, que s'han degradat o que experimenten
desequilibris estructurals que impedeixen o dificulten un
desenvolupament competitiu i sostenible de l'activitat turística. Aquestes
zones es denominen ZTM2. 

Són zones turístiques saturades els àmbits turístics en els quals se
sobrepassa el límit d'oferta turística màxima que estableix aquest PIAT o
que registra una demanda que causa problemes mediambientals
detectats sobre la base dels indicadors que s'estableixen en el PIAT.
Aquestes zones es denominen ZTM3. 

Són zones turístiques saturades i madures els àmbits turístics en els quals
concorren de manera acumulativa les característiques expressades en els
apartats anteriors d'obsolescència o degradació i de sobrecàrrega o
sobreexplotació urbanística, ambiental i de recursos. Aquestes zones es
denominen ZTM1.

El PIAT delimita les zones turístiques saturades o madures següents:

a) Zones turístiques saturades i madures tipus 1 (ZTM1): Platja de Palma -
Arenal; Peguera; Santa Ponça; Palmanova - Magaluf; Cala Bona - Cala
Millor - sa Coma - S'Illot i Cales de Mallorca. 
Són zones que mostren símptomes accentuats d'envelliment i tenen,
alhora, problemes derivats de la pressió elevada que genera una densitat
de places notable.

b) Zones turístiques madures tipus 2 (ZTM2): Cala Rajada - Font de sa
Cala, Can Picafort i Platja d’Alcúdia.
Són teixits urbans madurs amb símptomes d'envelliment que
requereixen, generalment, una millora de la urbanització.

c) Zones turístiques saturades tipus 3 (ZTM3): es delimitaran atenent el
grau de saturació detectat sobre la base dels indicadors a què es refereix
la normativa del PIAT.
 

2. Anàlisi de les zones turístiques madures (segons el PIAT)
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Anàlisi de l'oferta turística de les zones madures i estimació de places susceptibles de canvi d'ús Quantificació de places als municipis als que pertanyen les ZT madures o saturades 

Estança turística en habitatges i habitatges turístics de vacances.
Agroturismes, apartaments turístics, hostals, hostals residència, hotels,
hotels apartament, hotels residencia i pensions.

1.
2.
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Anàlisi de l'oferta turística de les zones madures i estimació de places susceptibles de canvi d'ús Relació entre l’oferta turística de les ZTM i la totalitat de l’illa de Mallorca

Dels anteriors quadres s’extreu que els estatges hotelers situats en zones turístiques madures suposen el 43% dels estatges totals de Mallorca, mentre que les places
totals en estatges representen el 54% de les places de l’illa.

Pel que fa a la comparativa per categories, el total de places en zones madures de 3 estrelles o menys suposen el 56,54% de les places anàlogues a l’illa de Mallorca. 

Relació de l'oferta turística entre les zones madures i la totalitat de l'illa (Font: elaboració pròpia)
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Anàlisi de l'oferta turística de les zones madures i estimació de places susceptibles de canvi d'ús 

Recompte d'establiments i places

Actualment, la zona de Magaluf compta amb 20 establiments de
categoria inferior a 4 estrelles, dins els grups d’apartaments turístics,
hostals residència, hotels i hotels apartament, amb un total de 5.980
places.

La següent figura mostra la ubicació dels esmentats establiments.

3. Anàlisi d’establiments i places a la zona de Magaluf
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Anàlisi de l'oferta turística de les zones madures i estimació de places susceptibles de canvi d'ús 

Recompte d'establiments i places

Actualment, la zona de Magaluf compta amb 20 establiments de
categoria inferior a 4 estrelles, dins els grups d’apartaments turístics,
hostals residència, hotels i hotels apartament, amb un total de 5.980
places.

La figura de la dreta mostra la ubicació dels esmentats establiments.

3. Anàlisi d’establiments i places a la zona de Magaluf

Càlcul per a un projecte pilot de reconversió de places
turístiques en habitatges de protecció social a la zona de
Magaluf

Per analitzar el potencial de Magaluf com a zona pilot de reconversió de
places turístiques de baixa qualitat en habitatges de protecció oficial en
règim de lloguer, s’ha pres com a dada una mitjana de la superfície
mínima exigida en habitacions hoteleres per plaça i per persona, sent
aquesta de 8,50 m2 segons l’Ordre de 19 de juliol de 1968.

Considerant tres tipologies d’habitatge per a diferents unitats
destinatàries, resultarien les següents equivalències:
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Anàlisi de l'oferta turística de les zones madures i estimació de places susceptibles de canvi d'ús 

Prenent les 5.980 places comptabilitzades, els totals resultants per tipologia serien els següents:

Extrapolant aquest càlcul a la totalitat de places de 3 estrelles o inferior de les zones madures de Mallorca, el total d’habitatges reconvertits seria
d’aproximadament:

Inversió necessària
 

Per al càlcul de la inversió necessària, es pren com a referència la superfície aproximada del total d’habitatges (1.400.000 m2) amb un increment del 20% per
a superfície d’espais comuns (280.000 m2) i amb un cost base d’intervencions de reforma per metre quadrat de 700 €.

La inversió necessària aproximada per a la reconversió del total de places de 3 estrelles o inferior de les zones madures de Mallorca en habitatges de
protecció oficial seria de 1.150.000.000 d’euros.

Focalitzant a la zona de Magaluf, i emprant la mateixa base de càlcul, la inversió necessària per a la reconversió de places en habitatges seria de 42.000.000
d’euros.
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Repercussió en llocs de treball 

Segons dades extretes de l’Informe sobre el mercat de treball de l’Observatori de Treball de les illes Balears, l’afiliació mitjana de treballadors en serveis
d’allotjament a Mallorca l’any 2018 era de 50.588 persones. Partint del total de places hoteleres comptabilitzades en apartats anteriors (300.721), resulta una
ràtio d’un treballador per cada 6 places. Tanmateix, per a establiments de categories inferiors s’ha suposat una ràtio inferior, establint-lo en un treballador cada
10 places.

Per tant, l’aplicació del pla pilot plantejat a la zona de Magaluf afectaria al voltant de 590 treballadors.

Paral·lelament, l’execució de les obres de reforma generaria nous llocs de treball del sector construcció. Per fer un càlcul aproximat dels nous llocs de treball
creats, s’ha pres com a punt de partida la inversió necessària per a la reconversió de places hoteleres en habitatges (42.000.000 €), que suposaria una inversió
mitjana per establiment de 2.100.000 d’euros.

3.  En cas de fer efectiva la reconversió, s’haurien de combinar les diferents tipologies d’habitatge, per tal d’afavorir-hi la instal·lació de diferents unitats familiars.
4. Calculat segons el mètode simplificat del càlcul del pressupost de referència sobre la base dels costos de la construcció tipus en les illes Balears, del COAIB.

1

El primer càlcul a realitzar per estimar el total de llocs de treball creats és el del cost total de mà d'obra. Es valora en 30% el percentatge que es destina al
personal en una obra de tipus mitjà.

Cost de la mà d'obra = 30% 2,1 M € = 630.000 €
 

La següent dada de l'obra serà la durada estimada en mesos, que s’estima en 12 mesos.

Si estimam que les hores treballades per un obrer a l'any són 1.750, per a 12 mesos, les hores treballades per un obrer seran:

1.750 h * 12/12 = 1.750 h

Estimant un cost mitjà d'un treballador per hora de 20 €, el cost total d'un obrer al llarg de l'obra, serà:

1.1750 h * 20 €/h = 35.000 €

Finalment, si havíem estimat en 630.000 € el cost total de la mà d'obra, i sabem que cada treballador tindrà un cost mitjà de 35.000 €, el nombre d'operaris
que obtenim i, per tant, el nombre de llocs de treball per establiment que es generarien amb l’operació de reconversió és: 

630.000 € / 35.000 € = 18 llocs de treball per establiment

Les conclusions extretes de l’anterior anàlisi es resumeixen en el següent quadre:



Agenda
d'objectius
per a la
diversificació
econòmica
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INTRODUCCIÓ

Des de fa seixanta anys, l'economia de les illes Balears ha estat
indissolublement lligada al sector turístic, amb un model de
creixement "sense límits" encaminat cap al col·lapse ecològic, social i
territorial. Aquest model, que ha tingut com a efectes
l'abandonament dels centres urbans, la massificació urbanística de
bona part de la costa, l'increment dels preus de l'habitatge, la
desaparició del teixit comercial tradicional, la saturació del territori -
no només de la costa sinó també de les ciutats i pobles i dels
paratges naturals-, l'increment de contaminació atmosfèrica i sonora
i la pressió sobre els recursos naturals, entre d'altres, ha esdevingut
totalment insostenible en els darrers anys i només s'ha vist frenat, per
força, per l'arribada de la COVID-19. La pandèmia ha posat de
manifest que "tenir tots els ous en el mateix cistell" era un risc amb
conseqüències nefastes. Alhora, s'ha evidenciat el
sobredimensionament dels serveis lligats al sector, així com la
dependència de gran part de la població -directament o
indirectament- de l'entrada de turistes a les Illes.

La diversificació econòmica, per tant, passa a ser el fonament de la
transició econòmica, que farà el model menys vulnerable, més
resilient. Aquesta diversificació, però, ha d'anar lligada a una
reconversió del turisme, a fi de reorientar el mercat de treball cap a
altres sectors productius i ha d'estar vinculada als Objectius de
Desenvolupament Sostenible establerts per les Nacions Unides, tant
amb relació a aspectes de benestar social com de sostenibilitat
ambiental.

La diversificació econòmica és una estratègia transversal que ha
d'afectar a tots els sectors productius, especialment a la indústria, la
construcció i l'sector primari. El Fòrum anirà fent propostes de
diversificació en tots els seus documents. En aquest, ens centrarem
només en algunes de les línies d'acció possible, concretament en la
diversificació per al creixement del sector agroalimentari, l'economia
social i l'anomenada economia circular.



PROPOSTES

PRODUCTE LOCAL I DESENVOLUPAMENT 1.

Enfront a l’escassa competitivitat del desenvolupament i del producte local, hem de posar en
valor les capacitats del nostre territori i capital humà.

La globalització econòmica creixent, amb la consegüent dependència de decisions empresarials llunyanes
que no controlam, posa de manifest les dificultats dels poders públics per incidir en l'activitat econòmica a
favor del desenvolupament local, la cohesió social i la sostenibilitat. Per altra banda, el nostre teixit industrial
presenta baixos nivells d'innovació, productivitat i valor afegit, la qual cosa dificulta la seva competitivitat en
el mercat global.

El desenvolupament local es fonamenta en la identificació i aprofitament dels recursos i capacitats
endògenes d'un territori, econòmiques i no econòmiques, per satisfer les necessitats i aspiracions de les
comunitats locals.

Per altra banda, resulta imprescindible el foment de l'economia del coneixement (ciència i tecnologia, salut i
biotecnologia, indústria i clústers d'innovació, indústries culturals, etc.), posant l'èmfasi en el suport a la
innovació i l'atracció de noves empreses i indústries per a l'impuls del producte local i la recuperació de
teixit industrial tradicional.
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PROPOSTES PER ENFORTIR EL DESENVOLUPAMENT I EL PRODUCTE LOCAL 

El potencial que atresoren els productors i productores locals pot ser clau a l'hora d'apostar per la reespecialització industrial de les Illes, per
com descansa en bases de coneixement productiu sòlides i connectables amb altres esferes del nostre teixit productiu, els serveis inclosos,
com els turístics, que també es troben en la tessitura de reformular la seva proposta de valor actual.

Els reptes se centren, avui, en fomentar la seva intensitat tecnològica, millorar l'eficiència dels seus processos, tant industrials com
empresarials i orientar la inversió cap a actius intangibles basats en el coneixement, sigui heretat o adquirit. Sens dubte, la vinculació que els
productors i productores de les Balears mantenen amb el territori és la pedra de toc. No es tracta d'apel·lar a valors a preservar, sinó de valors a
projectar en els mercats internacionals, que són exigents i complexos, però que, al mateix temps, estan oberts a múltiples oportunitats per als
actors que estan disposats a innovar, a ser més eficients i, sobretot, més sostenibles i responsables.

Calen, de part de les administracions públiques, apostes decidides a mitjà i llarg termini, per tal de fomentar la reinversió en la base
productiva (capital humà, tecnologia, know-how empresarial...) i així produir des de nivells d'eficiència i d'innovació més elevats. L'impuls de la
productivitat és l'assignatura pendent. Només així es podrà accedir a mercats, tant locals, com sobretot internacional que, en gran manera,
seran els que faran viables aquestes apostes.

PROPOSTES



PROPOSTES

     2. ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (ESS)

Enfront de l'escassa visibilitat i influència de l'economia social i solidària a les illes Balears, hem
d'incrementar el seu pes econòmic, empresarial i laboral.

Cooperatives, societats laborals i altres formes d'economia social.
Agroecologia i altres iniciatives econòmiques amb criteris de sostenibilitat ambiental: energies netes,
mobilitat sostenible, reutilització...
Iniciatives d'economia solidària, inserció social i comerç just.
Entitats financeres amb criteris socials i ètics.
Iniciatives de consum conscient i transformador.

A les Illes Balears existeixen iniciatives empresarials que afavoreixen el desenvolupament local i la cohesió
social, oferint productes i serveis els quals mostren aquí i ara que existeixen alternatives de producció i
consum que contribueixen a la diversificació econòmica i a la producció local, alhora que tenen cura de les
persones i de l'entorn. Ens referim a:

A la vegada, una part de la ciutadania estaria disposada a participar d'una manera més activa en el suport a
aquesta economia i a desenvolupar pautes de consum més responsables, afavorint el consum de productes i
serveis locals, amb criteris socials, ambientals i ètics.

Malauradament, moltes d'aquestes empreses i iniciatives són poc conegudes per les administracions
públiques, empreses i ciutadania i fins i tot hi ha un gran desconeixement mutu entre els seus propis
integrants. Això explica que el pes de l'ESS a les Illes Balears, segons les estimacions, només representi
actualment devers un 2% de les empreses, molt per sota de la mitjana estatal i del seu potencial avui
desaprofitat.

L'economia social i solidària, tot i el seu escàs pes quantitatiu, contribueix a la cohesió social i al
desenvolupament local i aporta aspectes de qualitat en la creació d'ocupació, tant en relació amb les
oportunitats que s'ofereixen a persones en risc d'exclusió social en empreses i iniciatives d'inserció social,
com a la contribució a l'ocupació de qualitat i a la democràcia econòmica del cooperativisme de treball
associat.
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PROPOSTES

L'ESS treballa arrelada en el territori: implica els diferents actors que intervenen en el territori, no són
deslocalitzables, i neixen per resoldre necessitats locals.
Les empreses lligades a l'ESS mobilitzen recursos locals i donen feina a persones del mateix territori.
Els beneficis que generen aquestes empreses circulen dins el mateix territori: reinversió dels excedents,
proveïdors locals, millora de les condicions laborals dels seus professionals, etc.
Les iniciatives d'ESS no són exclusivament econòmiques, contribuint a la generació de comunitat i
ciutadania, posant les persones en el centre.
L'ESS evita externalitats negatives sobre el territori en el qual desenvolupa la seva activitat.
Afavoreix el desenvolupament de nous filons d'ocupació en àmbits com l'agroecologia, cura del territori,
sostenibilitat (energies netes, mobilitat sostenible, reutilització, etc.), serveis cooperatius (banca,
telecomunicacions, habitatge en cessió d'ús, etc.), economia de les cures (serveis personals de proximitat
en àmbits com l'atenció a persones dependents, cures domiciliàries, centres de dia, etc.) i indústria
cultural.

L'ESS contribueix desenvolupament local de diverses maneres:
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PROPOSTES PER CONTRIBUIR A LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA I A LA
PRODUCCIÓ LOCAL ÉS FONAMENTAL INCREMENTAR EL PES ECONÒMIC,
EMPRESARIAL I LABORAL DE L'ESS A LES ILLES BALEARS

Impulsar mesures de promoció econòmica que incrementin el nombre d'empreses i consolidin les ja existents diversificant i reforçant la
seva activitat.

Fomentar la compra pública responsable per afavorir l'accés de l'ESS a la contractació pública, aprofitant les oportunitats de la llei 9/2017
de contractes del sector públic.

Fomentar la sensibilització, visibilitat pública i de les facilitats d'accés als seus productes i serveis per afavorir la seva comercialització.

Promoure la intercooperació per a la detecció de necessitats comunes i de mancomunació de proveïdors i serveis com a estratègia de
consolidació empresarial en el marc de l'articulació d'un ecosistema cooperatiu local.
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PROPOSTES PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA

Reforçar l'assessorament i acompanyament empresarial.

Incrementar la formació.

Aprovar ajudes econòmiques, facilitar els tràmits administratius i agilitzar la sol·licitud i concessió de permisos.

Fomentar la creació d'incubadores d'empreses i la cessió d'espais.

Promoure l'I+R+I nous productes i serveis.

Reconvertir les empreses en risc de desaparició a l'ESS a través del foment de la col·laboració publicoprivada i de l'accés als fons de
reconstrucció econòmica.

PROPOSTES PER A LA COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE

Habilitar contractes reservats per a empreses d'inserció, centres especials d'ocupació d'iniciativa social i empreses d'economia social.

Incloure els aspectes socials i ambientals com a criteris d’adjudicació.

Incloure els aspectes socials i ambientals com a condicions d’execució. 
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PROPOSTES PER A LA VISIBILITAT PÚBLICA I FACILITATS D'ACCÉS

Organitzar fires de producte i iniciatives locals.

Publicar catàlegs de productes i serveis.

Facilitar la cessió d'espais per a la comercialització.

Promocionar plataformes de comercialització online.

Impulsar campanyes de sensibilització i comunicació.

Impulsar la creació d'una imatge de marca amb valors diferenciats.

PROPOSTES PER AFAVORIR LA INTERCOOPERACIÓ

Donar suport a les xarxes d’ESS.

Facilitar espais d’intercooperació.

Facilitar l’accés a formació específica.

Treballar la identitat comuna i la fidelització al sector.

A fi d'anar més enllà d'actuacions puntuals, es proposa planificar i pressupostar les actuacions de forma consensuada amb el sector a través de
pactes locals, implicant els diferents actors que intervenen en el territori i contemplant mecanismes de seguiment i avaluació. 



PROPOSTES

     3. ECONOMIA CIRCULAR

Enfront de la creixent escassetat de recursos cal avançar cap a canvis estructurals en la
forma de consumir i produïr. 

El model de producció i consum sorgit de la revolució industrial es fonamenta en l'extracció fins a
l'exhauriment de recursos no renovables –o renovables superant la seva capacitat de regeneració natural- i
en el seu abocament en el medi una vegada finalitzada la seva vida útil després dels processos d'extracció,
producció, distribució i consum. Aquest metabolisme lineal produeix impactes al llarg de tot el cicle de vida
i és incompatible amb la creixent escassetat de recursos i amb la capacitat també limitada del medi
d'absorbir tota casta de residus i contaminants. Per això, un aspecte fonamental de la sostenibilitat
ambiental és avançar cap a una economia circular, en la qual com succeeix en els ecosistemes naturals, els
materials recirculin constantment i no s'acabin convertint en residu.

Tot i que avui en dia l'economia circular està de moda, no tot el que presenta com a economia circular
respon al model cíclic del funcionament de la naturalesa. Moltes vegades respon a un greenwashing que
ignora les més elementals realitats físiques. No hauria de ser considerada com economia circular, per
exemple, la producció d'electricitat a partir de la incineració de residus, ja que els materials com el plàstic
que es cremen provenen de fonts no renovables i no es reintrodueixen en el sistema.

L'economia circular no és una solució de gestió ambiental pal·liativa de "final de xemeneia", sinó que
requereix de canvis estructurals en la forma de produir i de consumir basats en la prevenció en origen, el
disseny ecològic i l'ecoeficiència al llarg de tota la cadena de valor, evitant l'obsolescència programada i els
productes d'un sol ús, i prioritzant la reducció de residus en origen enfront de la reutilització, i la reutilització
enfront del reciclatge. Aquesta perspectiva aporta no només un ús més sostenible de recursos i materials,
sinó també una major eficiència econòmica i rendibilitat social. Així, segons dades de la UE, la prevenció de
residus, el disseny ecològic, la reutilització i mesures semblants podrien aportar a les empreses un estalvi
equivalent al 8% del volum de negoci, i també és destacable el seu potencial de creació de noves
oportunitats laborals. Així, segons un estudi de les Cambres de Comerç, l'economia circular podria generar
fins a 160.000 llocs de feina a les Pimes espanyoles abans de 2030, a més de millorar resultats, reduir costos i
impacte ambiental.
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PROPOSTES PER IMPULSAR L'ECONOMIA CIRCULAR

Promoure pactes institucionals pel Residu Zero, fomentant la reducció de residus en origen, la seva reutilització, i només en darrer terme,
el reciclatge dels materials continguts en els residus.

Negociar amb els Sistemes Integrats de Gestió que els sistemes de responsabilitat ampliada dels productors prioritzin el finançament de
sistemes de retorn, reparació i reutilització, en detriment dels sistemes basats en el reciclatge dels materials continguts en els residus.

Promoure el desenvolupament d'una indústria local del reciclatge, a fi de fer pre-tractaments a les Illes que aportin llocs de treball i valor
afegit i redueixin els costos de transport marítim a la península de residus destinats a reciclatge.

Promoure mesures fiscals per reduir els costos del transport marítim a la península de residus destinats al reciclatge.

Fomentar la creació a diferents municipis de tallers de reutilització ("upcycling"), amb tallers per aprendre a reparar objectes amb ajuda
professional, banc d'eines compartides i servei de préstec d'eines, espai de peces de recanvi, taules d'autoreparació i recepció de petits
objectes per a la seva reutilització.

Vetllar per l'aplicació de la normativa autonòmica sobre residus (llei 8/2019), especialment en allò que va referència a la substitució de
productes d'un sol ús i d'envasos individuals.

Prioritzar la recollida selectiva de matèria orgànica i la producció local de compost.

Fer front a l'obsolescència programada garantint la disponibilitat de peces de recanvi i de circuits de reparació.

Crear oficines de prevenció de residus, amb accions d'assessorament i sensibilització, per promoure els productes de llarga durada, i la
seva reparació i reutilització.

Reivindicar la baixada o supressió de l'IVA per als objectes reutilitzats, de segona mà.

L'aplicació efectiva d'aquestes mesures d'economia circular permetria a mitjà termini el tancament progressiu dels forns de la planta incineradora
de Son Reus a mesura que aquests es vagin amortitzant.

A través de l'ecodisseny es podria crear un programa formatiu de recuperació d'antics oficis vinculat a la recuperació d'una indústria tradicional i
artesana amb la sostenibilitat com a valor afegit.
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Des de fa seixanta anys, l'economia de les illes Balears ha estat
indissolublement lligada al sector turístic, amb un model de
creixement "sense límits" encaminat cap al col·lapse ecològic, social i
territorial. Aquest model, que ha tingut com a efectes l’alteració
experimentada als centres urbans, la massificació de bona part de la
costa, l'increment dels preus de l'habitatge, la desaparició del teixit
comercial tradicional, la saturació del territori -no només de la costa-,
l'increment de contaminació atmosfèrica i sonora i la pressió sobre
els recursos naturals, entre d'altres, ha esdevingut totalment
insostenible en els darrers anys i només s'ha vist frenat, per força, per
l'arribada de la COVID-19. La pandèmia ha posat de manifest que
"tenir tots els ous en el mateix cistell" era un risc amb conseqüències
nefastes. Alhora, s'ha evidenciat que la magnitud dels serveis lligats
al sector turístic eren totalment desproporcionats i com a
conseqüència, s’ha fet patent de forma molt clara, la gran
dependència de la majoria de la població -directament o
indirectament- de l'entrada de turistes a les Illes.

La diversificació econòmica, per tant, passa a ser el fonament de la
transició econòmica, que farà el model menys vulnerable, més
resilient. Aquesta diversificació, però, ha d'anar lligada a una
reconversió del turisme, a fi de reorientar el mercat de treball cap a
altres sectors productius i ha d'estar vinculada als Objectius de
Desenvolupament Sostenible establerts per les Nacions Unides, tant
amb relació a aspectes de benestar social com de sostenibilitat
ambiental.

La diversificació econòmica és una estratègia transversal que ha
d'afectar a tots els sectors productius, especialment a la indústria, la
construcció i el sector primari. El Fòrum anirà fent propostes de
diversificació en tots els seus documents. En aquest, ens centrarem
només en algunes de les línies d'acció possible, concretament en la
diversificació per al creixement del sector agroalimentari, l'economia
social i l'anomenada economia circular.

La sobirania alimentària

Com a punt de partida, hem de tenir en compte la recentment
aprovada Llei 3/2019 - Llei Agrària de les Illes Balears, on es "prioritza
la producció d'aliments per garantir la sobirania alimentària de les
Illes Balears en el segle XXI". Som de les poques comunitats
autònomes que té una direcció General de Sobirania Alimentària i es
podria aprofitar aquesta figura per fer un canvi valent.

Les dades, però, indiquen que en l'actualitat, el sector agroalimentari
afecta el PIB de les Illes en menys d'un 1%, la qual cosa correspon a
menys d'una tercera part del percentatge nacional, segons dades del
quart trimestre de 2020 del Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació.

Tot i que el PIB agrari sigui insignificant, hem de dir que l'agricultura
implica molt a nivell de territori i per això des del Fòrum creiem que
hauríem de trobar un altre indicador que estigués més enfocat en el
local i no tant en termes macro.

Pel que fa a la població empleada en el sector, segons dades de
l'Enquesta de Població Activa (EPA), en el quart trimestre de 2020 hi
havia 4.800 persones (4.300 homes i 500 dones) treballant en
agricultura, ramaderia, pesca i aqüicultura, el que correspon a un
0,9% de la població activa.

Per altra banda, convé apuntar que l'any 2016 (darreres dades
enregistrades per l'INE), el total de les explotacions agrícoles,
ramaderes i de silvicultura (sector primari) ocupaven una superfície
de 240.656 Ha, mentre que només 170.496 Ha d'aquestes estaven
registrades com a superfície agrícola utilitzada (SAU).

1

S’entén com a superfície agrícola utilitzada (SAU) el conjunt de la superfície de terres llaurades i
terres per a pastures permanents. Les terres llaurades comprenen els cultius herbacis, els guarets,
els horts familiars i les terres consagrades a cultius llenyosos.

1.
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Mentre que el PIB autonòmic a les Illes Balears des de l'any 2000
fins a l'actualitat ha crescut quasi un 100%, el PIB agrari ha
disminuït un 24%, passant de l'1,5% al 0,59% del PIB autonòmic.
L'economia de les Illes Balears està completament orientada al
sector terciari, tant és així que la construcció i els serveis ja
suposen el 83% del PIB.

L'agricultura i la ramaderia a les Illes Balears es troben clarament
en recessió des de fa temps, però en l'última dècada aquest
procés s'ha aguditzat.

La producció de cereals ha caigut entre 2008 i 2018 un 52,1%, els
tubercles un 7,3%, les hortalisses un 16,3%, els cítrics un 10,1% i
l'impacte de la Xylella, unida a la crisi del sector, ha comportat
una disminució del 55% en la producció d'ametlla. Hi ha sectors
que han augmentat la seva producció com la garrofa, l'oliva i el
raïm de vinificació, però no compensen la reculada dels anteriors,
cosa que determina que la producció agrària total hagi caigut un
22%.

Per la seva banda, tots els sectors ramaders retrocedeixen: entre un
4,1% la producció d'ous i un 95,2% la producció d'aus, arribant, per
tant, quasi a la seva desaparició.

Per donar algunes dades de l'escenari a nivell autonòmic:

En matèria de rehabilitació d'edificacions i usos obsolets, tractada
dins el document de mesures per a la reconversió turística.
 En matèria de rehabilitació d'habitatges, envelliment actiu,
dependència i serveis de benestar, tractats dins el document de
mesures per a la reconversió social.
 En matèria de transició energètica, tractada dins el document
del mateix nom.
 En matèria d'economia blava, que es tractarà pròximament en
un document independent dins el bloc de transició econòmica.

De la mateixa manera, la diversificació econòmica basada en el
sector primari i el producte local que tractem en aquest document
ha de ser complementària a totes les altres mesures de transició
social o ecològica i derivades del canvi climàtic i del repte
demogràfic, les quals també serien generadores d'ocupació. Així, la
diversificació econòmica l'entenem més com a estratègia i l'anirem
tractant de manera transversal en altres documents del Fòrum.

En aquest sentit, convé definir una agenda d'objectius que
possibilitin dissenyar projectes específics, per evolucionar cap a un
canvi de model més sòlid i sostenible, de la mà de la producció local.

2

2. Del document "L’agricultura i la ramaderia en un punt d’inflexió. Informe pel reconeixement de la
insularitat dins la futura PAC” de la Conselleria d’Agricultura del 2020.
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GARANTIR RENDES DIGNES I ASSEGURAR EL RELLEU GENERACIONAL EN
EL SECTOR PRIMARI

1.

Enfront de la pèrdua de pes econòmic i laboral del sector primari, hem d’enfortir el sector
agroalimentari. El sector primari ha de ser considerat com a fonamental, estratègic i motor del
canvi.

La baixa capacitat de generació de rendes i d'atractiu del sector primari ha tingut com a conseqüència un
progressiu abandonament del camp, en benefici d'altres sectors considerats més productius a curt i mitjà
termini. Així mateix, s'han incrementat els processos especulatius entorn del sòl rústic, cosa que ha anat
accelerant la degradació del sector. Per altra banda, l'actual crisi sanitària ha posat de manifest la
importància de l'autosuficiència alimentària, avui establerta en un escàs 20-30%.

Per tot això, veiem imprescindible un enfortiment del sector agroalimentari, garantint rendes dignes i
assegurant el relleu generacional, aspectes lligats a la qualitat i al manteniment de la cultura agrària,
ramadera i del paisatge, que hauran d'apuntar a l'increment de l'autoabastiment dins el mateix territori
insular.

Cal tenir en compte que un/a agricultor/a balear percep pel seu treball la meitat de la renda que un de la
Península, per tant, s'han de posar solucions per no haver de comprar insums i rendibilitzar l'activitat. Alguns
exemples podrien ser fer recollida d'orgànic per realitzar compost a l'engròs a l'abast dels pagesos o
potenciar la ramaderia extensiva per la fertilitat dels sòls.

Hem d'aprofitar totes les iniciatives que puguin contribuir a anar en aquesta direcció. D'una banda,
incorporar de manera efectiva l'agricultura periurbana, tant la professional, com també aquella agricultura
orientada a l'autoconsum. Totes les accions sumen i, a més, hi hem d'incorporar el component didàctic que
poden suposar els horts urbans i la seva contribució cap a un nou canvi de mentalitat de la població, que
ens ha de conduir cap a un nou model. De la mateixa manera és important impulsar la ramaderia extensiva i
la pesca d'arts menors, així com les iniciatives de processats alimentaris.
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La manca de terra a l'abast dels pagesos i ramaders. La major part de la terra de conreu es troba en estat
de semi abandó i les noves incorporacions al sector primer troben dificultat d'accés a la terra. Per aquest
fet creiem que s'han de desenvolupar polítiques que facilitin l'accés al sòl cultivable com per exemple la
Custòdia agrària i el banc de terres.

La manca de pagesos i ramaders formats adequadament en agroecologia. Per aquest fet veiem
imprescindible incorporar una FP d'agricultura ecològica o agroecologia a diferents centres de les Illes
(Son Pacs per exemple s'ha mostrat interessat i es troba dins la delimitació del Parc Agrari de Palma.),
així com alguna formació de ramaderia extensiva i pesca d'arts menors.

La manca de cultura del cooperativisme. Les cooperatives i els projectes de maquinària compartida
(pública o no) podrien ajudar molt a alleugerir els costos de producció del sector primari així com
impulsar la cooperació interempresarial podria ajudar a fomentar les activitats de transformació del
producte primari.

Davant tot això creiem imprescindible resoldre vàries grans mancances:
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2. DISSENY I GESTIÓ DEL CAMP AMB UNA MIRADA AL CANVI CLIMÀTIC 

En l'actualitat ens trobem uns aqüífers sotmesos a una forta pressió humana per la sobre població a les Illes i
per sectors com el turístic. A aquest fet es suma una realitat pluviomètrica cada cop més a la baixa al nostre
territori que fa témer els pitjors escenaris de sequeres. Davant aquest fet creiem que s'ha de treballar molt
seriosament per una òptima gestió de l'aigua en el sector primari.

De la mateixa manera, les previsions d'augment de les temperatures obliga a fer un disseny integral dels
cultius pensat en una adaptació varietal amb espècies que puguin suportar altes temperatures i baixa
pluviometria.

Per això es necessita invertir molts de recursos en suport tècnic i científic i amb experimentació en terreny.

Un altre factor clau que ens trobem és que a principis segle XX l'agricultura i la ramaderia tradicionalment
es feia en ecològic, sense pesticides i respectant els cicles naturals. El problema es que a partir de la segona
meitat del segle XX la qualitat del sòl ha baixat dràsticament amb les pràctiques intensives, industrials i amb
l'aplicació de pesticides i herbicides. Per això des del Fòrum apostem per transformar aquests
funcionaments arrelats més perniciosos i avançar cap a l'agroecologia per caminar cap a una nova societat
més saludable, tant pels seus efectes sobre la salut humana, com pels efectes sobre la salut de la terra, que
precisa de forma urgent ser regenerada. Per això veiem indispensable aprofitar bé tota la biomassa que es
genera per tal de contribuir a incrementar el gruix de terra i aconseguir també disminuir l'evopotranspiració.
Amb aquest procés s'està actuant directament sobre el canvi climàtic, i si es realitza amb la contundència
necessària, pot contribuir a mitigar els seus efectes. A més, aquesta circularitat de la biomassa també
contribueix, a la llarga, a incrementar la producció i, com a conseqüència, a incrementar els beneficis. Per tot
això i com ja s'ha dit abans, es necessiten captar més treballadors del sector primari que avancin en aquesta
línia potenciant les titulacions pertinents per tal que els nous pagesos i ramaders obtinguin des d'un bon
principi la formació adequada.

De la mateixa manera, posant en actiu l'actual terreny rústic en desús a Mallorca aconseguiríem grans passes
amb el canvi climàtic i la seva mitigació, amb una illa més verda i sostenible, així com amb la creació de
nous llocs de feina.
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3. INNOVACIÓ TECNOLÒGICA DEL SECTOR

És imprescindible que el sector primari treballi de la mà amb la innovació tecnològica i així aconseguir que
hi hagi menys pèrdues ecològiques en tot el procés de producció i distribució.

Aquesta tecnologia hauria d'estar al servei d'instal·lacions industrials agroalimentàries tals com escorxadors,
lleteries, obradors comunitaris, etc. que facilitessin la rendibilitat i la diversitat productiva.

Les estadístiques ens mostren com hi ha sectors centrats pràcticament en un tipus de cultiu o d'animal. Per
exemple, la llet de vaca representa el 99% de la producció de llet a Mallorca, i el 98% de la producció de
formatge. Sembla mentida que sent una illa on tradicionalment l'ovella ha pasturat en extensiu i que la seva
presència sigui tan estesa que no s'hagi fomentat la producció de la seva llet i els derivats com el formatge.
El desenvolupament d'aquest sector seria un incentiu pels ramaders que veuen com cada any el preu del
cabrit baixa i la llana es considerada un rebuig sense valor comercial.

D'altra banda, en el mateix document ens trobem que entre el 2017-2019 hi ha hagut una caiguda global de
el 11,9% de tones càrniques de ramats sacrificats a escorxadors. 53,7% del pes de ramat sacrificat és porc,
20,6% boví, 25,2% oví, 0,4% caprí i totes les categories es troben en retrocés. Aquest fet fa augmentar els
productes càrnics de fora en detriment de la ramaderia local.

A més d'aquesta introducció tecnològica en el sector, des del Fòrum creiem que s'han de potenciar amb
urgència canvis legislatius que facilitin el millor processament del producte local en totes les seves vessants,
ja que moltes vegades els productors es troben amb dificultats legals que frenen la possibilitat d'augmentar
i diversificar l'activitat.

Per a tot això veiem imprescindible lligar el treball al camp amb el treball científic, sent òptim que les
formacions lligades al sector primari que es realitzen a la Universitat de les Illes Balears, així com les
formacions tecnològiques, treballessin juntes per aplicar aquesta mirada d'innovació tecnològica al camp
mallorquí. D'aquesta manera es podrien fomentar projectes de recerca, pràctiques, aliances amb altres
universitats de països que tinguin unes característiques del sector primari similars a Balears i que ja hagin
aplicat mesures innovadores, entre d'altres.
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4. APOSTA PELS CIRCUITS CURTS DE COMERCIALITZACIÓ

A Mallorca actualment, en termes generals, trobem un impacte menor dels circuits curts de comercialització
(venda directa, cooperativa de consumidors, cistelles de productes...) i un gran impacte de les grans
superfícies. Tot i que durant la crisi sanitària de la Covid-19 es van introduir productes locals a algunes de les
grans cadenes de supermercat, creiem que aquest model (caracteritzat per pagar preus baixos als
productors) no és el model a seguir.

Els circuits curts obvien, en la majoria dels casos, la figura de l'intermediari permetent rebaixar el preu final
al consumidor i a més fent arribar directament els beneficis al productor a un preu més just.

També s'ha de fomentar el comerç de proximitat i els productes de Km0 amb polítiques i accions que
afavoreixin la cooperació entre el sector comercial tradicional i el sector agroalimentari.

De la mateixa manera ens preocupa que els elevats costos de producció del producte local davant els forans
està creant una gourmetització del producte local perquè sigui rendible, és a dir, crear productes d'alta
gamma adreçats majoritàriament a un públic amb altes rendes que en la majoria dels casos no és un públic
local, que se'n veu exclòs.
Per això veiem important que a més de potenciar els circuits curts de comercialització s'aposti per una
compra pública massiva de producte local per escoles, hospitals, residències, etc. Una manera de finançar
aquesta compra pública podria ser amb l'ecotaxa, fent que els locals puguem consumir els nostres
productes i pagat pels visitants. Creiem que és imprescindible vincular estretament el canvi de model
turístic amb el consum de producte agrícola mallorquí.

Per acabar creiem important revisar exhaustivament i críticament la subvenció que rep el transport de
mercaderies que fa que pugui ser més barat dur productes de fora que el mateix producte local.
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La Mar Mediterrània és un hotspot per a la biodiversitat marina amb
unes característiques biogeogràfiques, físiques i ecològiques úniques
(Coll et al., 2010). Malauradament, aquest ecosistema és molt
susceptible a les pressions humanes donada la seva situació
geogràfica i política. Aquesta regió rep més del 25% del turisme
global, les seves costes alberguen el 7% de la població mundial
costanera i el 30% del transport marítim navega a través de les seves
aigües (UNEP, 2009).

Aquestes activitats porten al desenvolupament costaner intensiu, a la
contaminació de les aigües, a proliferació d'espècies invasores, a
haver d'emprar dessaladores amb els problemes que això provoca
(com la dessalinització de les aigües), a la pèrdua d'hàbitats, a la
degradació dels ecosistemes marins, a la sobrepesca, a l'extracció de
recursos i a l'augment de nutrients, entre altres (Coll et al., 2010). A
les darreres dècades, la pol·lució per deixalles marines s'ha convertit
en una amenaça real per als ecosistemes marins (Deudero i Alomar,
2015) d'aquesta conca semi-tancada i hi ha estudis científics que
evidencien concentracions de deixalles marines, especialment
microplàstics, més elevades a la mediterrània que a altres zones del
món (Cózar et al., 2015; UNEP, 2015).

Les Illes Balears comparteixen totes aquestes problemàtiques i es
veuen exposades a pressions humanes com la pesca comercial i
recreativa, tota mena de trànsit marítim (recreatiu, comercial,
creuers), així com una urbanització massiva i zones densament
poblades al llarg de la costa que augmenten la seva ocupació durant
la temporada d'estiu i impacten directament o indirectament al
medi marí. Per exemple, hi ha evidència científica que l'abundància
més gran de deixalles en superfície marina es quantifica a les zones
costaneres durant l'agost, que coincideixen amb el pic màxim de
turisme (Compa et al., 2020). 

Amb relació al transport marítim, l'any 2019 els mínims i màxims del
nombre anual d'escales de vaixells a ports de les Illes Balears eren de
2.600 a 7.000 escales mensuals (Informe del Mar Balear, 2021).
Vinculada a aquesta activitat podem trobar la contaminació acústica
i els renous submarins detectats i hi ha evidència de què a l'àrea
marina protegida (AMP) dels Freus d'Eivissa i Formentera aquests
renous són més intens a l'estiu (> 15 dB), quan les embarcacions
ràpides enregistren les freqüències més altes (Informe del Mar Balear,
2021). A més, la pujada del nivell de la mar a la Mediterrània
occidental s'ha accelerat durant els últims anys, augmentat 1,32
mm/any als darrers 134 anys i les projeccions per a dos escenaris
d'emissions de CO₂ mostren que el nivell de la mar podria augmentar
entre 57 i 75 cm a final de segle, suposant un retrocés de les platges
de les Balears d'entre 7 i 50 metres (Informe del Mar Balear, 2021).

Al llarg de 40 anys d'estudis a la Mar Balear i amb una àrea
prospectada de 150.000 km² des de la platja a la mar oberta s'ha
obtingut informació de 1657 espècies marines, 656 famílies i 31 fílums
des del món microscòpic (organismes planctònics) fins a les espècies
més conegudes (estrelles, esponges, algues, meduses, peixos) (Atlas
de la Biodiversitat Marina de la Mar Balear). A més hi ha evidència
científica que al Parc Nacional de Cabrera es troben una de les
majors densitats de nacra de roca el món, amb una densitat màxima
de 6,9 individus per 100 m2 (Colomer et al., 2016). Pel que fa a les
profunditats de la Mar Balear (> 200 m), existeixen desenes
d'espècies de coralls de profunditat que es troben des d'en perill
d'extinció a quasi amenaçades com poden ser el corall bambú,
plomes de mar, el corall vermell i coralls negres. Aquests formen
hàbitats de gran importància ecosistèmica, ja que promouen la
biodiversitat de zones dels fons marins a on no arriba la llum
(Informe del Mar Balear, 2021).
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INTRODUCCIÓCal recalcar la importància de les praderies de fanerògames marines
com embornals de carboni. Per tant, la investigació sobre el "blue
carbon" -el carboni capturat pels ecosistemes marins i costaners-, i la
gestió sostenible d'aquests són clau per la mitigació del canvi
climàtic (The Blue Carbon Initiative, 2021).

Per tal de conservar, protegir i augmentar la biomassa dels
ecosistemes marins, es creen Àrees Marines Protegides. A la Mar
Balear existeixen 7 tipus d'AMP que suposen un total del 21,5%
d'aquesta mar protegida, però només un 0,16% (45 km²) es troba
tancada completament a la pesca (reserves integrals). Un exemple
de la importància de protegir zones de la pesca és el fet que a la
zona de la reserva integral de la Reserva Marina dels Freus d'Eivissa i
Formentera s'assoleix la riquesa específica d'espècies més gran
d'aigües superficials (arribant a un màxim de ~ 6 espècies/250 m² )
de totes les AMP estudiades (Informe del Mar Balear, 2021). Tot i que
la superfície del Mar Balear amb protecció legal augmenta, la
despesa per km² d'AMP ha disminuït amb els anys, ja que ha passat
de 23.500 €/km² en 1994 a 20.500 €/km² en l'actualitat (Informe del
Mar Balear, 2021).

Per a poder gaudir d'uns ecosistemes marins saludables, cal protegir
i per protegir és necessari invertir en el coneixement del medi marí
que ens envolta i transferir aquest coneixement generat. Els oceans
contenen el 97% de tota la nostra aigua i el 80% de totes les formes
de vida. L'oceà ens envolta i ens sustenta, ja que ens proporciona
oxigen suficient per a respirar, aliments per a pràcticament la meitat
de la humanitat i recursos essencials per a la salut humana, sense
parlar de la xarxa d'interaccions econòmiques que genera.
L'economia que prové dels oceans i la mar es coneix com a
Economia Blava.
El concepte d'Economia Blava ja es coneixia en 2012, a la Cimera de
la Terra de Rio+20, on el concepte pren força, i és un concepte que
cada cop té més ressò (Impuls de l'economia Blava a Barcelona,
Octubre 2021). En la comunicació de la Comissió al Parlament
Europeu (COM, 2021) es parla d'una transició, és a dir, deixar enrere el
creixement blau per apostar per una economia blava sostenible, per
tal de complir el pacte Verd Europeu. 

En aquest document es parla d'integrar la política oceànica a la nova
política europea i també recalca que tant les regions costaneres com
les illes són claus per l'economia blava, per tant, les Illes Balears
tenen un gran potencial per tal de desenvolupar aquesta economia.

L'economia blava està lligada als Objectius del Desenvolupament
Sostenible de les Nacions Unides, concretament els següents
objectius: ODS 7, energia neta i assequible, ODS 8, Treball decent i
creixement econòmic; ODS 12, producció i consum responsables;
ODS 13, acció pel clima; ODS 14, vida submarina; ODS 17, aliances per
aconseguir els objectius. Per tant, una inversió en Economia Blava és
clau per l'assoliment d'aquests objectius.

L'economia blava europea proporciona 4,5 milions d'ocupacions
directes, moltes d'elles en regions amb poques alternatives. Abasta
totes les indústries i els sectors relacionats amb els oceans, els mars i
les costes, tant els basats en el medi marí (per exemple, el transport
marítim, la pesca, la generació d'energia) com els basats en terra (per
exemple, els ports, les drassanes, el turisme costaner). És un segment
de la nostra economia vast i en ràpida evolució que en l'últim
decenni ha adoptat mesures importants per a modernitzar-se i
diversificar-se. En paral·lel als sectors tradicionals, estan evolucionant
i creixent sectors innovadors, com el de l'energia oceànica renovable,
la bioeconomia blava, la biotecnologia i la dessalinització, la qual
cosa obre noves perspectives i crea ocupació.

L'economia blava inclou sis grans sectors relacionats amb el medi
marí: els recursos marins no vius, els recursos marins vius, les energies
renovables, el transport marítim, el turisme i oci, i el sector públic.
Per transformar les cadenes de valor vinculades amb l'ecosistema
marí i avançar cap a una economia blava i sostenible és necessari
assolir els objectius de neutralitat climàtica i contaminació zero,
prevenir i combatre l'entrada dels residus al medi marí i
desenvolupar solucions circulars, conservar i protegir la biodiversitat
així com invertir-ne en ella, treballar i millor la resiliència costanera i
potenciar els sistemes alimentaris responsables.



PROPOSTES

TRANSICIÓ CAP A UNA NAVEGACIÓ SOSTENIBLE1.

Per avançar cap a una neutralitat climàtica i contaminació zero, és necessari impulsar la transició energètica
avançant cap a un transport marítim basat en l'ús d'energies renovables i baixes en emissions de CO₂ i
mitigant el canvi climàtic, així com vetllar per la salut de les aigües de les Illes, afavorint la progressiva
desaparició dels motors de gasoil o fuel de les embarcacions, passant als motors elèctrics i donant prioritat i
protegint les embarcacions tradicionals realitzades per mestres d'aixa de les Illes Balears. Per la neutralitat
climàtica també és necessari invertir en les energies renovables marines, com pot ser l'energia eòlica marina
fixa i flotant. Aquestes estructures poden, no sol ser una font de generació d'energia, però arribar a actuar
com esculls artificials, incrementant la biomassa al seu voltant, augmentant la biodiversitat marina d'on se
situen.
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VAIXELLS RESPONSABLES AMB EL MEDI AMBIENT
Impulsar i incentivar les activitats nàutiques de les embarcacions a vela i a motor elèctric, adaptant la navegació del segle XXI a
fórmules de mitigació del canvi climàtic, així com adaptar-se al canvi de tendències observades en la societat. 
Impulsar la construcció a les illes d’embarcacions de baixa petjada ecològica que usin processos innovadors i el màxim possible de
materials renovables i/o reciclables i que permetin, quan arribi el moment del desballestament, generar el mínim possible de
residus.
Pla d’Acció adreçat a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, fent una substitució gradual dels motors de
combustió per altres fonts a les embarcacions de les Illes Balears.
Ús d’embarcacions de motor elèctric a les embarcacions de les reserves i parcs marins (vigilants, gestors, investigadors) així com als
vigilants de la xarxa de la Posidonia i les embarcacions empleades per cobraments de fondejos.
Impulsar el desenvolupament de prototips de generació d'energia eòlica, a partir de corrents, undimotriu.

PROPOSTES

VAIXELLS TRADICIONALS

Protegir la navegació tradicional (embarcacions de fusta com a llaüts, bots) i embarcacions a vela, i promocionar la transició
energètica de les embarcacions, canviant de motor de combustible fòssil a motor elèctric
Impulsar mesures de protecció i de promoció i serveis dirigits específicament a la navegació amb embarcacions tradicionals
artesanals realitzades per mestres d’aixa de les Illes Balears.
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PORTS I AMARRAMENTS

Impulsar mesures per limitar als mesos d'estiu, l'excés d'embarcacions al litoral de les Illes i, per tant, reduir l'increment
d'amarrament al mínim imprescindible.
Reducció de taxes per embarcacions neutres, que contaminin menys.
Crear un mapa de zones aptes pel desenvolupament d'energies marines renovables.
Establir capacitats de càrrega als ports en funció de la sostenibilitat ambiental: consums d'aigua i energia, ocupació del territori
per serveis (restauració, pàrquings), afectació al medi marí (hàbitats i espècies) adjacent, i sistemes de seguiment de qualitat de
l'aigua i de la biodiversitat de l'entorn.
Els ports juguen un paper clau per arribar a una neutralitat climàtica i haurien de ser centres models de l'economia blava:
digitalització dels espais, eficiència energètica, generadors d'energia solar i eòlica. 
Creació d'una certificació ambiental de les instal·lacions.
Limitar el nombre de creuers que arriben a Mallorca, establint una capacitat de càrrega, fins llavors 1 al dia màxim.
Tenir en compte la bandera dels creuers que arriben a Mallorca, sobretot aquells que venen de paradisos fiscals.
Eliminar els amarraments il·legals de la costa Balear.

FISCALITAT

Gravar diferent les embarcacions, amb funció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle que emetin a l’atmosfera. Es pot fer per
tipologia d’embarcació i potència de motor. Dels ingressos percebuts per les operacions d’estada d’embarcacions, dedicar una
part, com a mínim un 10%, a la millora i protecció de la mar. 
Crear una política de preus públics per gravar l’ús de combustibles fòssils i premiar l’ús d’energies renovables al sector nàutic. 



2. TRANSICIÓ CAP A UNA GESTIÓ RESPONSABLE DELS RESIDUS A L’ENTORN MARÍ

Un punt important per assolir una economia blava i sostenibles és prevenir i combatre els residus que
arriben a la mar i desenvolupar models i solucions circulars. Per això és necessari disposar de punts adients
de recollida de residus als ports, manuals de bones pràctiques a les zones de ports i serveis de la costa, un
bon tractament de les aigües residuals i pluvials en paral·lel a un desenvolupament tecnològic de les plantes
de tractament d'aigües, entre altres.

65

RESIDUS

Tots els ports han de tenir punts de recollida selectiva dels residus: Completar la infraestructura necessària d'Àrees d'Aportació i
Punts Verds, que incloguin la correcta separació de residus en origen, i assegurin la recollida i tractament dels residus perillosos
(olis, pintures –incloent els seus pots-, esprais, etc. ).
Crear punts de "Prevenció de residus" que permetin la reutilització o reparació d'útils i béns, abans que siguin convertits en residus.
Per exemple, als ports pesquers disposar de punts on es puguin recollir els arts de pesca en desús per un tractament i reciclatge
adient: possibilitat de circularitat de les arts de pesca: crear nous productes o nous arts de pesca a partir d'aquestes.
Recollida i seguiment de residus a la superfície de la mar: sistema de neteja litoral anual (no només de maig a octubre com ara
(sistema d'ABAQUA).

AIGÜES I DEPURADORES

Impulsar la infraestructura necessària per fer efectiu un sistema de recollida d'aigües residuals i sentina de les embarcacions, a part de
portar un registre d'embarcacions que gestionen bé aigües de sentina.
Implementar Sistemes de Drenatge Urbà Sostenible (SUDS) que recullin les aigües d'escorrentia del port amb contaminació potencial, i
siguin tractades abans del seu abocament a la mar.
Millorar les instal·lacions de les depuradores i dotar a aquelles que no en tinguin, de tractament terciari. Dur a terme un sistema de
separació d'aigües brutes i aigua de pluja als municipis que no en disposen, per a evitar arribades de cabals superiors a la capacitat de les
depuradores en moments puntuals de forta pluja i així permetre el tractament efectiu de les aigües residuals en tot moment evitant
l'arribada a la mar d'aigua no depurada o de depuració deficient.
Dur a terme tasques de reparació del clavegueram dels municipis costaners i obligar a un manteniment del mateix amb una periodicitat
adient.
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EDUCACIÓ AMBIENTAL

Realitzar campanyes perquè la població no aboqui residus perillosos pels desaigües (olis, detergents no biodegradables, restes de
pintura, suavitzants, residus que contenguin metalls com coure, plom o mercuri, etc.).
Reprendre les campanyes d’estalvi d’aigua, habituals en temps de sequera, per a ajudar a reduir la càrrega de treball a les
depuradores. 

INNOVACIÓ

Impulsar projectes d'innovació per desenvolupar tècniques d'aprofitament d'aigües residuals, reduint l'efluent dels emissaris a la
mar i aprofitant infraestructures existents.
Desenvolupament tecnològic a les plantes de depuració per crear sistemes de filtracions que retinguin els microplàstics i
microfibres de les aigües depurades.
Sistema de monitoratge en continu de paràmetres biològics i fisicoquímics a les sortides dels emissaris: digitalització de les dades
Crear un registre de dessaladores i verificar que no aboquen el rebuig al clavegueram: l'excés de sal boicoteja el procés de
depuració i impedeix l'ús de les aigües depurades per a regar.
Creació d'un programa propi de servei de manteniment d'embarcacions a ports i marines seques: Les instal·lacions de
manteniment d'embarcacions a dins els ports han de complir escrupolosament amb la normativa ambiental (atmosfera, residus,
renous, aigües) i vetllar especialment per les aigües d'escorrentia superficial, que no arrosseguin residus perillosos al mar. Les
adaptacions a la normativa de residus, aigües i energia haurien de tenir un programa d'actuacions pròpies dins l'apartat
d'infraestructura bàsica.
Programes per impedir l'ús d'antifoulings més contaminants.



3. TRANSICIÓ CAP A LA CONSERVACIÓ MARINA

La conservació i la protecció de la biodiversitat haurien de ser prioritaris i són una condició indispensable per
l'existència d'activitats econòmiques vinculades a la mar. Invertir en el coneixement i estudi de la
conservació i protecció de la biodiversitat marina suposa una oportunitat de creixement. Per això és
necessari augmentar les despeses que es dirigeixen a les àrees marines protegides, augmentant la seva
superfície, fins a arribar al 30% de les aigües protegides i el 10% d'aigües amb protecció estricte (seguint la
meta 30x30 de les Nacions Unides, protegir el 30% de superfície marina per a 2030), limitar els usos
recreatius, comercials i professionals a zones amb especial protecció, crear una xarxa d'indicadors i
monitoratge i seguiment de paràmetres ecològics, entre altres.
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ZONES PROTEGIDES

Creació d’Àrees Marines Protegides com a instrument de gestió dirigit a la conservació com a complement de les iniciatives ja
existents que estan encaminades a millorar l’aprofitament pesquer com és el cas de les Reserves Marines d’Interès Pesquer de les
Illes Balears. Alhora dotar d’equips de gestió i vigilància i integrar els instruments de gestió amb altres figures de conservació i
instruments de planificació de xarxa natura 2000.
Ampliar les AMP ja existents, així com les zones de reserva integral (“No take zone”).
Limitar els usos i activitats recreatives a zones ZEPA i LIC: establir llindars de contaminació lumínica i acústica a les AMPs, així com
impulsar una velocitat màxima de navegació a aquestes (5 nusos). 

FONDEJOS

A l'hora de planificar fondejos ecològics tenir en compte les figures de protecció de les zones. Cal revisar l'esquema actual, de concessió a
una única empresa d'un nombre clarament insuficient de camps de boies. Calen més camps de boies, i l'esquema econòmic que
presumeix un elevat benefici a l'activitat i el grava amb un cànon elevat, fa que es generin tensions innecessàries amb els navegants en
provocar un encariment innecessari dels preus del fondeig. La diversificació i concessió a operadors de proximitat amb criteris socials
podria facilitar molt el desplegament i ús de nous camps de boies
Els criteris en la gestió de les zones de fondeig controlat han d'assegurar la conservació dels fons marins abans que l'afany de lucre.
Licitació de la gestió de camps de boies de fondeig com a contractes reservats d’acord amb la disposició addicional 4ª de la llei 9/2017 de
contractes del sector públic, per a empreses d’inserció i centres especials d’ocupació d’iniciativa social.
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POSIDÒNIA

Recolzar la vigilància marítima per tal de fer complir el Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la Posidònia
oceànica a les Illes Balears.
Assegurar la protecció de les fanerògames marines a les Illes Balears (Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa), no permetent
obres costaneres que la posin en perill.
És fonamental per la conservació de la posidònia que s'abalissin a l'estiu platges més saturades d'embarcacions i que
incompleixen sistemàticament la normativa d'ancorar a més de 200 m de la costa RD 876/2014 Reglament General de Costes.

PESCA RECREATIVA

Limitar el nombre de llicències de pesca recreativa. 
Fer un estudi detallat de la pesca recreativa.
Augmentar els sistemes de vigilància a les reserves marines: control de la pesca il·legal.

INNOVACIÓ

Desenvolupar una xarxa d'indicadors ambientals de les aigües costaneres de les Illes Balears (indicadors de la Directiva Marc de
l’Aigua (DMA) i Qualitat de bany).
Elaborar mapes de risc (alt, mitjà, baix): delimitant àrees vulnerables a les activitats humanes (trànsit marítim, pesca, emissaris,
fondejos...), amb presència d'espècies amenaçades i endèmiques, espècies clau, amb presència d’espècies invasores…
Crear una xarxa de seguiment del renou submarí per poder desenvolupar un mapa de renous submarins i establir zones d’alt risc
per les espècies marines.
Impulsar programes de seguiment i monitoratge d’espècies invasores a ports. 
Prioritzar que tota la zona del Mar Balear sigui declarada com a Zona Marina Especialment sensible. 



4. TRANSICIÓ CAP A L’ADAPTACIÓ DE LES ZONES COSTANERES AL CANVI
CLIMÀTIC

Per una economia blava i sostenible és indispensable adaptar la zona costanera al canvi climàtic,
augmentant la resiliència costanera, per això s'ha de tenir en compte les planificacions a mig-llarg termini, la
restauració natural dels ecosistemes costaners, la planificació en funció de les figures de protecció existents i
el suport a les plataformes d'observació i predicció d'episodis extrems, entre altres.
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PLANIFICACIÓ

A l'hora de planificar noves infraestructures al litoral s'haurà de tenir en compte la presència d'hàbitats protegits per la xarxa
natura 2020 i espècies protegides (Directiva Hàbitats, Directiva d'aus, el Catàleg Nacional, el Catàleg Balear i el Conveni de Berna,
Conveni de Barcelona).
Formulació i aplicació de Plans d'Emergència davant riscos naturals i antropogènics a les zones de costa.
Planificació d'inversions a mig-llarg termini (10-15 anys) a la costa per augmentar la seva resiliència: restauració del sistema dunar i
zones humides.

PLATGES

Impulsar mesures de protecció i restauració de sistemes degradats com poden ser, praderies de fanerògames marines, macroalgues,
esculls i àrees tancades i someres amb poca recirculació de l'aigua.
Impulsar i potenciar la regeneració natural de platges i dunes. Limitar la neteja mecànica de les platges.
No retirar la Posidònia oceànica morta de les platges.
Donar suport a la capacitat i el sistema d'observació, modelització i predicció de fenòmens meteorològics extrems.
Millorar en temes de sostenibilitat les guinguetes permanents ja existents.
Prohibir les guinguetes temporals sobre la sorra.
Neteja manual de platges situades a espais de rellevància ambiental, evitant la utilització de maquinària pesant, a través de tasques de
peonatge en el marc de programes d’ocupació protegida per a persones amb discapacitat i en situació o risc d’exclusió social.



5. TRANSICIÓ CAP A UNA PESCA SOSTENIBLE

Un ús eficient dels recursos vius pot ajudar a reduir la pressió dels humans sobre els recursos naturals
explotables que ens aporta la mar i per això és necessari un sistema alimentari responsable que asseguri la
no sobreexplotació dels recursos, pràctiques respectuoses amb el medi natural i xarxes d'abastiment curtes,
entre d'altres.
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TÈCNIQUES DE PESCA

Invertir en el desenvolupament de tècniques de pesca més selectives amb l’espècie objectiu per reduir les captures no desitjables. 
Valorar l’impacte del trasmall en les AMP. 
Digitalització del sector pesquer: sistemes de control de les activitats pesqueres (comercial i recreatives); obligatorietat de sistemes
de seguiment de totes les embarcacions, independentment de la seva eslora.

BONES PRÀCTIQUES

Establir bones pràctiques ambientals al sector de la pesca, càlcul de la petjada ecològica del sector
Creació de passarel·les cap a sistemes responsables (mitjançant formació, incentius, etc.) per tal d'acompanyar als treballadors/es del mar
en aquesta transició cap a una pesca més responsable.

PRODUCTE

Potenciar les xarxes d’abastiment curtes. Millora dels sistemes de control als punts de primera venda. 
Potenciar el producte local 



6. MILLORAR EL CONEIXEMENT DEL MEDI MARÍ BALEAR

Per a la conservació del medi marí i el desenvolupament d’una economia blava i sostenible s’ha d’invertir en
la generació de coneixement a través de dades científiques d’alta qualitat, fiables i harmonitzades, la
innovació, inversió pública privada i el foment de llocs de feina amb personal qualificat així com la creació
de xarxes que impliquin a tots els usuaris i gestors dels ecosistemes marins. 
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PLANIFICACIÓ I CREACIÓ DE XARXES

Pla específic d'ordenació de l'espai marítim per les Illes Balears.Pla de cooperació amb països i regions del mediterrani per la lluita
contra la contaminació marina, especialment la contaminació per plàstics.
Necessitat de crear una xarxa multidisciplinari en l'àmbit de les Illes Balears amb tots els autors implicats amb la mar: usuaris i
operadors marítims, instituts de recerca, universitat i escola superior, sector de la pesca (Confraria de Pescadors, Associació de
Pesca responsable), transport marítim, turisme, esport (Federació de vela, Associació de Vela Llatina de Mallorca, Federació de
Piragüisme, Clubs de busseig), Associació de Clubs Nàutics de Balears, Associació d'Amics del Museu Marítim de Mallorca, energies
renovables, tractament de residus...
Quan es faci recerca (estudis, investigació, etc) encarada al medi marí, involucrar al ser possible a altres sectors (no sols al científic),
confraries de pescadors, clubs de buceig, usuaris de la platja... per tal de crear un vincle entre els diferents actors del medi marí i
treballar junts.

EDUCACIÓ AMBIENTAL

Identificar el públic diana (residents i visitants) i actuar sobre ell amb campanyes d’educació ambiental. 
Fomentar, mitjançant programes específics i línies de finançament, que les actuals instal·lacions portuàries tinguin un ús de divulgació del
medi marí, divulgació de la ciència i accions d’educació ambiental a tots els nivells per a fomentar la protecció de la mar. En la mateixa
línia, crear programes d’educació ambiental als Ports per donar a conèixer els valors dels recursos marins.
Incloure en el temari de l’escola pública aspectes clau per la conservació del medi marí (ecosistemes marins vulnerables, pesca artesanal,
etc).
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Involucrar a la societat dins l’economia blava. 
Reforçar la ciència ciutadana, per tal de fer participes al ciutadà dins les ciències del mar i al mateix temps que aquest guanyi
coneixement sobre el medi marí. 

INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ

Fomentar els estudis relacionats amb el medi marí: ciències de la mar i ambientals, biotecnologia, nàutica...
Crear noves línies d'investigació respecte a ecosistemes marins i economia blava.
Impulsar el disseny i implementació de mesures de gestió ambiental als principals ports de les Illes Balears mitjançant equips
multidisciplinaris incloent professionals del medi marí i ambiental.
Impulsar la creació d'una base de dades amb el nombre real d'embarcacions a les Illes Balears segons tipologia (motor, vela),
eslora, llista, bandera, potencia... sobretot en els mesos d'estiu.
Realització d'estudis de capital natural, per tal de donar valor als serveis ecosistèmics, i realment adonar-nos de la seva
importància.



Agenda
d'objectius
per al
finançament
de les
transicions
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INTRODUCCIÓ

Un nou model de finançament que contempli el principi
d’ordinalitat i incrementi la capacitat decisòria i recaptatòria de la
comunitat autònoma.
El reconeixement de la insularitat en un nou Règim Especial de
les Illes Balears.
L’increment progressiu i substancial de les inversions estatals.
La corresponsabilitat de l’Estat Central amb el deute de la nostra
CAIB.
La cogestió aeroportuària ( Ports i Aeroports)
Altres.

Com farem la transició del model econòmic actualment insostenible
si no tenim un finançament mínim per cobrir les despeses bàsiques
creixents i les inversions que ens ha de fer més sostenibles i
competitius, així com completar el desplegament de les
competències contemplades a l’Estatut d’Autonomia,
imprescindibles per desenvolupar la transició del model econòmic,
com per exemple la cogestió aeroportuària?

Lamentablement, són encara plenament vigents les reivindicacions
aprovades fa 4 anys per  bona paer de la societat civil agrupada en la”
Plataforma per un bon finançament” , com per exemple:

La situació actual és encara més preocupant que fa quatre anys. Ha
passat la COVID i encara que  la recuperació econòmica és intensa,  es
dóna  sobre una base de gran incertesa geopolítica i una inflació mai
vista des de fa molts anys, vinculada a la crisi energètica profunda que viu
el món per la guerra d'Ucraïna i per la lluita entre diferents models de
transició energètica. Potser els fons europeus Next Generation estan a
l’aire.



PROPOSTES

MILLORAR EL DIAGNÒSTIC ACTUAL1.

Per avançar en la millora del nostre finançament, s’han de fer passes clares per millorar el diagnòstic sobre el
dèficit i el deute actuals.

Hi ha diversos factors que expliquen l’infrafinançament global que tenim a les Balears. 

Per tal de fer aquesta anàlisi més acurat, caldrien les següents accions:
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Avaluació de l’actual recaptació d’impostos per detectar perquè proporcionalment respecte al conjunt de l’estat, recaptam manco
que la nostra aportació al PIB. I detectar, en la mesura de les possibilitats, quina part tributen a les Illes les grans empreses,
especialment les grans cadenes hoteleres, per avaluar el seu retorn directe a la nostra societat. Així mateix, avaluar el frau fiscal.

Avaluar l’impacte en el nostre infrafinançament el no reconeixement efectiu dels costos d’insularitat, tant per part de l’Estat com
de la UE.

Analitzar les deficiències del REIB vigent i els efectes perniciosos de no tenir encara  la part fiscal d’aquest. Malgrat els avanços
positius i els compromisos fiscals de l’estat en diversos anys, que s’han incorporat als PGE de 2023, no existeix encara un REIB fiscal
estructurat i consolidat com a tal.

Veure el que suposa pel finançament de les nostres Illes el fet que el model vigent de finançament estatal està caducat des del
2014 i la seva renovació no s’abordarà aquest any i difícilment es farà el 2023 al ser un any electoral. Com afecta el funcionament
ordinari dels serveis assumits, que no es poden mantenir sols amb aquest sistema de finançament, sinó que cal sempre acudir a
l’endeutament permanent.

Comptabilitzar els efectes negatius, any rere any,  de les transferències mal dotades de determinades competències com sanitat i
educació.  Destriar quina part del deute autonòmic correspon a la bona o mala gestió de la nostra administració autonòmica i
quina és conseqüència del mal finançament i del traspàs de competències mal dotades.

Avaluar els efectes negatius i repetits any rere any d’estar a la cua del capítol d’inversions dels pressuposts estatals. Cal constatar
que l’aportació estatal ha augmentat a través de diversos conceptes aquests dos darrers anys, malgrat que seguim per davall de la
mitjana, respecte a altres comunitats.

Analitzar la situació financera de les diferents administracions públiques de les Illes.

Analitzar el muntant de l’endeutament privat de famílies i empreses a la nostra comunitat.

PROPOSTES



PROPOSTES

2. MILLORAR EL FINANÇAMENT DE LES TRANSICIONS

En aquest apartat tractam les fórmules de millora del finançament i de millorar de la gestió del deute. 
 Necessitem la declaració de les illes com un espai diferent, amb  una  independència de  pensament per a
poder dissenyar el futur que desitja’m. Les condicions d’insularitat sols les vivim permanentment nosaltres, i
sols nosaltres les podem intentar situar en el context global de la mundialització. A la vegada, cal tenir
presents els límits polítics en els quals ens movem.

L’autonomia política ens dona les eines per a poder construir el pensament autònom, col·lectiu i
independent sobre el model de país que volem dissenyar. Però no ens dóna els instruments suficients per a
poder implementar-lo. Caldria definir quins són aquests instruments de finançament i gestió que
necessitem per avançar mínimament en els nostres objectius. 

Caldria elaborar una Agenda Balear que hauria de ser la guia de les nostres reivindicacions financeres i
competencials davant la Unió Europea i l’Estat, com per exemple:
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Envers la Unió Europea caldria reivindicar l’equiparació entre les illes de la Mediterrània i les anomenades regions ultraperifèriques
en allò que fa referència al reconeixement de la insularitat. La insularitat no s’hauria de mesurar entorn de la distància entre les
Illes i el Continent, sinó pel fet de ser un territori discontinuu amb relació al Continent, com defensa el dictamen del Comitè
Europeu de les Regions de 12-12 d’octubre de 2020, “Vers un ús sostenible dels recursos naturals en el context insular mediterrani”.
Especialment important en el context de l’emergència climàtica i la necessitat d’un transport aeri  sostenible.

Així mateix, caldria establir mecanismes i estructures que possibilitin el diàleg entre la Unió Europea i les Illes de la Mediterrània.

Respecte a l’Estat espanyol s’haurien d’establir sinergies entre l’Agència Tributària de les Illes i l’estatal per millorar l’eficiència
alhora de la recaptació d’impostos i de la lluita contra el frau fiscal.

La corresponsabilitat de l’Estat amb l’assumpció del deute de la nostra Comunitat.

Implementar un nou model de finançament que contempli el principi d’ordinalitat i incrementi la capacitat decisòria i
recaptatòria de la comunitat autònoma.

L’increment progressiu i substancial de les inversions estatals.

Per últim, s’hauria d’impulsar el funcionament de la comissió mixta Estat - Illes Balears, constituïda en el decret del Govern
d’Espanya sobre el REIB i treballar per convertir-la amb l’organisme de negociació bilateral, que la nostra realitat insular requeriria.



PROPOSTES

3. MILLORES COMPETENCIALS
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En primera instància s’haurien de reivindicar les transferències aprovades a l’Estatut d’Autonomia que encara estan pendents i la
corresponent i suficient dotació pressupostària. Cal destacar que l’Estatut d’Autonomia és una llei orgànica estatal i, en
conseqüència, d’obligat compliment per tothom. Entre aquestes competències cal destacar la cogestió aeroportuària.

I, així mateix fer un estudi per delimitar si seria necessari incrementar el nostre sostre competencial per assumir el repte de canviar
l’orientació del nostre model productiu, i el finançament necessari per fer-ho possible. Mentrestant, cal que els fons europeus es
destinin de veritat als objectius de transformacions estructurals, per als quals estan prevists. En especial, a l’adaptació a les
transformacions digitals i a la lluita contra el canvi climàtic.

El procés de transició cap a un altre model productiu ha d’anar consensuat a través d’un Pla Estratègic que ho modeli, i
acompanyat necessàriament, amb els recursos públics i privats que ho puguin fer possible.  És el que marca la diferència entre els
discursos retòrics i les polítiques pràctiques que ajuden a canviar les coses.



Sabem que l'emergència climàtica  ens obliga, de manera 
 urgent i immediata, a accelerar la lluita contra el canvi climàtic
d'acord amb les agendes establertes per la Comissió Europea i
l'ONU.

PROPOSTES
PER A LA

TRANSICIÓ
ECOLÒGICA

Convé també tenir en compte la crisi energètica que, en un
futur no gaire llunyà, provocarà la progressiva manca de petroli
i altres combustibles fòssils i que afecta directament els
nostres models de consum i especialment a la indústria
turística, fent necessària una transició ecològica reial i urgent.

El repte dels anys vinents és doble: per una part, estendre unes
energies renovables cada cop més competitives i respectuoses
amb el medi ambient , però també reduir el consum i la
demanda energètica, incrementar i millorar l'eficiència en la
seva distribució, autoconsum, i la gestió de la demanda.
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Agenda
d'objectius
per a la
transició
energètica
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INTRODUCCIÓ

Un altre aspecte clau en el compliment dels objectius energètics i
climàtics és la salut. Amb les mesures previstes de cara a 2030, es
calcula una reducció de més de dues mil morts prematures anuals
per contaminació.

Per complir els objectius de reducció d'emissions de Gasos d'Efecte
Hivernacle d'origen antròpic, serà necessària la implicació de tots els
sectors de la societat- governs, tant locals com estatals, comunitats i
els diferents sectors públics i privats- possibilitant la reducció de la
demanda energètica actual i, alhora, desenvolupar instal·lacions
d'energia renovables (solar fotovoltaica, solar tèrmica, biomassa i
eòlica, tenguent en compte les zones d'especial protecció de les aus)
que ens condueixin cap a la tan necessària transició energètica.

L'energia, per tant, va molt més enllà del mateix abastament:
l'energia és contaminació i canvi climàtic, però també és ocupació,
salut, benestar, participació ciutadana, sobirania i independència
energètica, seguretat, avanç tecnològic, innovació, economia verda i
blava i resiliència dels sectors econòmics... És, en definitiva, una
qüestió estratègica en el plantejament de les polítiques públiques i
un element transversal a les nostres vides, essencial per lluitar contra
el col·lapse ecològic i peça clau per a la transició ecològica que
volem d'aquí a 2030.

A les Illes Balears, la legislació vigent sobre canvi climàtic (Llei del
canvi climàtic i la transició energètica a les illes Balears, de 22 de
febrer de 2019), requereix un desplegament específic, així com una
quantificació i seguiment que faciliti la seva aplicació en àmbits
concrets.

En aquest sentit, el present document pretén establir una agenda
d'objectius que possibilitin dissenyar projectes específics i que
suposin, a més a més, innovació, generació de llocs de treball i estalvi
econòmic a mig-llarg termini. Tot seguit descrivim els eixos
d'actuació i una sèrie de propostes concretes.

La transició ecològica és un canvi social, ambiental i tecnològic que
implica a tota la societat i és un dels quatre pilars del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de l'Estat Espanya, que
té com a objectiu reforçar la inversió pública i privada per a
reorientar el model productiu, impulsant la transició verda. Per a
nosaltres, hi ha tres aspectes que demanen una actuació urgent
donades les característiques del nostre model econòmic: l'energia, el
territori i la mobilitat. En aquest document ens ocuparem de la
transició energètica i més endavant treballarem els altres dos àmbits.

Tot i que avui dia la pandèmia de la COVID-19 ocupa gran part de
l'atenció mediàtica i política, sabem que aquesta és només una
conseqüència de quelcom més important. L'emergència climàtica,
declarada oficialment pel Govern de l'Estat al Consell de Ministres
del 21 de gener de 2020, ens obliga de manera més urgent i
immediata a accelerar la lluita contra el canvi climàtic d'acord amb
les agendes i calendaris ja establerts per la Comissió Europea, el
Conveni de Canvi Climàtic (Acord de París) i l'ONU (Objectius de
Desenvolupament Sostenible).

Paral·lelament, la progressiva manca de petroli i altres combustibles
fòssils derivada d'un model de consum basat en el malbaratament
de recursos ens condueix cap a una crisi energètica que afecta
directament la nostra manera de viure i el model turístic que hem
tingut fins ara i fa necessari un canvi de model energètic.

Ens veiem forçats, doncs, a estendre unes energies renovables cada
cop més competitives i respectuoses amb el medi ambient, però
també a reduir el consum, a incrementar i millorar l'eficiència en la
seva distribució, autoconsum i la gestió de la demanda. Convé tenir
present que, de complir els objectius fixats en el Pla Integrat
d'Energia i Clima (PNIEC), reduiríem en quinze punts percentuals la
dependència energètica espanyola dels combustibles fòssils, passant
del 74% actual al 59% el 2030. 
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PROPOSTES

ENERGIES RENOVABLES1.

Enfront del model industrial basat en la dependència de les energies no renovables
procedents de combustibles fòssils com el petroli, el carbó i el gas, hem d'introduir de manera
molt significativa les energies procedents del sol, del vent o de la biomassa.

Un dels objectius del PNEIC és que, l'any 2030, les energies renovables aportin el 42% de l'energia final
d'Espanya i el 74% de l'electricitat. El 2050, el Pla fixa ambdós percentatges en el 100%. En l'àmbit
autonòmic, i en línia amb l'objectiu establert per la Llei 10/2019, de canvi climàtic i transició energètica de
les Illes Balears, el percentatge de producció d'energia renovable d'aquí a 2030 hauria de situar-se, com a
mínim, al voltant del 35%. Enfront daquestes dades, però, som una de les comunitats autònomes amb més
dependència energètica exterior i menys implantació de renovables.

Arribats a aquest punt, es torna imprescindible reduir la dependència energètica de l'exterior, on les
interconnexions elèctriques insulars, i per extensió amb la Península, assumeixin la funció de gestió de fluxos
energètics, equilibri de la xarxa i seguretat de subministrament.

El desenvolupament d'un sector energètic descarbonitzat, competitiu i eficient passa per un desplegament
del parc de generació renovable dirigit al desenvolupament d'energia renovable eficient, amb l'augment
d'aprofitament de les energies eòlica i solar fotovoltaica, tot junt a un desenvolupament tecnològic i
innovador d'aquests sistemes.

Per a això, es fa imprescindible la integració de renovables en l'edificació i en els sectors productius, amb la
consegüent reducció de costos energètics per a famílies i empreses i amb la necessària implantació
d'incentius per a la instal·lació de sistemes d'energies renovables.

Per tal de dur a terme una producció energètica respectuosa amb el medi ambient, cal dotar a les
institucions públiques i empreses de professionals qualificats en la gestió ambiental amb un coneixement
entre la ciència i la pràctica, però també formats en educació i comunicació ambiental, peça clau per a
transformar els sectors productius en sectors respectuosos amb l'entorn i que aporten a un
desenvolupament sostenible.

Un sistema elèctric més intel·ligent depèn, també, d'una eficient gestió de la demanda de manera
automàtica i raonable per mantenir unes condicions òptimes per a l'usuari, però ajustant a cada moment el
consum energètic a les condicions de la xarxa, així com d'assegurar la instal·lació de sistemes eficaços
d'emmagatzematge.
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PROPOSTES PER IMPULSAR LES ENERGIES RENOVABLES
Establir uns objectius ambiciosos centrats en l’estabilització i la racionalització de la demanda energètica, prioritzant l’estalvi i l’eficiència
energètics per assolir al 2030 la meta del 50% de la generació elèctrica renovable i el 42% de tota l’energia final consumida, evolucionant
cap a una producció totalment autòctona.

Engegar projectes d’energies renovables innovadors i referents que considerin la protecció, preservació, recuperació i adaptació del medi
natural, rural, agrari i marí com a objectius estratègics de diversificació econòmica enfocada a una economia d’autoproveïment, per reduir
la nostra vulnerabilitat i assumir els límits materials i de recursos del nostre territori i generar un model menys intensiu en consum de
recursos que no tenim i menys generador de desequilibris ambientals com la crisi climàtica i socials. Es proposa la utilització de l’Impost
de Turisme Sostenible per finançar aquests projectes, a més dels fons europeus pertinents i altres vies de finançament.

Activar una moratòria per als parcs fotovoltaics de més de 4 Ha, per tal d’evitar l’impacte territorial que suposen i els moviments
especulatius associats als mateixos. Aquesta moratòria quedaria condicionada per una planificació estratègica, que haurà de fer prevaldre
la reducció de la demanda enfront del model actual de creixement i revisar l’emplaçament de les instal·lacions, per tal de no afectar el
necessari creixement del sector agrícola. 

Exigir la ordenació del sòl agrari per part del Consell de Mallorca, definint les zones d’alt valor agrari (ZAVAs) i prohibint-hi determinades
activitats econòmiques, com ara la instal·lació de parcs fotovoltaics, per tal d’evitar la pèrdua de sòl productiu.

S’exclouran per a la localització d'instal·lacions d'energia solar les Àrees d'Alt Nivell de Protecció (AANP), les Àrees d'Interès Paisatgístic
(AIP), les Àrees de Protecció Territorial (APT) i les Àrees Rurals d'Interès Paisatgístic (ARIP). 

Prioritzar els parcs fotovoltaics que disposin d'una xarxa propera per a l'evacuació de l'energia generada, aconseguint aixì una major
generació distribuïda.

Les instal·lacions no implicaran la tala de terrenys boscosos o de bosc baix d'alzinars i ullastrars protegits o presents en la fotografia
aèria de 1956.

No s'afectaran béns declarats BIC i els seus entorns de protecció, i entre aquests els del patrimoni arqueològic, històric o etnològic que
constin com a part dels Catàlegs Municipals o Insulars.

No es permetrà l'alteració morfològica del terreny, tant moviments de terra com aterraments del terreny més enllà dels estrictament
necessaris per a la correcta fonamentació de les instal·lacions.

No s'alterarà la parcel·lació existent.

S’establiran criteris constructius que assegurin la integració paisatgística de les instal·lacions.

En els casos d’implantació d’instal·lacions de renovables en sòl rústic, s’exigirà un estudi previ d'impacte i integració paisatgística per a
les instal·lacions sobre coberta, en el cas de realitzar-se sobre edificis protegits o en el sòl rústic protegit d’AANP.

Un cop presa aquesta mesura, i prenent com a referència el Pla Territorial de Menorca, s’establiran les següents limitacions:



83

PROPOSTES PER IMPULSAR LES ENERGIES RENOVABLES

Reforçar els plans de foment d’implantació d’energia solar a espais públics i edificis i espais privats en sòl urbà, com es proposa al Pacte de
reactivació de les illes Balears de 2020, activant una borsa de cobertes i teulades en edificis d’habitatges i naus industrials amb
disponibilitat per a la instal·lació de renovables i donant suport a la solarització d’aparcaments públics municipals i hospitals públics -
hospital de Manacor, Son Llàtzer, Son Espases, etc.-, tal i com s’està duent a terme a l’aparcament de l’hospital Mateu Orfila d’Inca, la
solarització del qual suposarà la generació del 20% de l’electricitat demandada per les instal·lacions. Aquestes accions s’hauran de dur a
terme tant mitjançant inversió pública com obrint les instal·lacions a la iniciativa privada i establint contractes de compra d’electricitat
(garantint la recuperació de la inversió a mitjà termini). 

Integració de sistemes d’energies renovables en l'edificació en sòl urbà i en els sectors productius i activació d’incentius per a la seva
instal·lació, especialment en els edificis dels barris més vulnerables, com ara Son Gotleu, Can Capes, La Soledat, etc.

Millora obligatòria de l'eficiència energètica en tots els edificis turístics, per tal de reduir la seva petjada ecològica. La solarització del qual
suposarà la generació del 20% de l’electricitat demandada per les seves instal·lacions.

Fomentar la bioenergia (energia obtinguda a partir de biomassa amb aprofitament de les restes forestals i agrícoles de tempestes) com a
complement de l’energia solar, especialment als municipis de la serra de Tramuntana. Convé tenir en compte que a l’actualitat, a les Illes
es desaprofita més del 90% de la biomassa que creix anualment en els boscos i que es compta només amb una taxa d'aprofitament del
3%. L’any 2018, la comunitat autònoma se situava la tercera per la cua tant en la instal·lació d’estufes com de calderes de biomassa. Es
proposa canalitzar les accions encaminades al foment de la bioenergia a través de l’Associació Balear de la Biomassa i Energies
Renovables, creada el 2020, per tal de generar una xarxa de contactes amb empreses i productors que permeti impulsar aquesta energia
renovable elaborada amb producte local. Impulsar la bioenergia serviria també per millorar la gestió forestal (ex: retirada de restes forestals
causades per un cap de fibló). El cost monetari de la retirada seria alt, però el benefici a nivell territorial ho seria més.

Fomentar la generació distribuïda, és a dir, impulsar la generació d'electricitat renovable a zones properes al seu consum, evitant la creació
de zones molt extenses d'indústria energètica renovable.

Impulsar l'electrificació de la demanda energètica. Com per exemple fomentat l'ús del transport electrificat, la bomba de calor i les
tecnologies elèctriques en processos industrials.

Millorar l'estalvi i l'eficiència energètica en el sector primari, donat el seu elevat potencial d'estalvi energètic.

Impulsar la millora i renovació planificada de la xarxa elèctrica de Mallorca, evolucionant cap a xarxes elèctriques intel·ligents que facilitin
la participació activa dels consumidors en el mercat energètic.
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PROPOSTES

    2. DEMOCRATITZAR L'ENERGIA

Enfront de l’externalització de la demanda, la dependència de recursos i la monopolització de
recursos energètics per part de les grans corporacions, hem d’avançar cap a la
democratització del sistema energètic i la corresponsabilitat. 

La democratització del sistema energètic passa per l’avanç progressiu cap a models que afavoreixin la
corresponsabilitat, per una banda, i l’apropament de la producció al consumidor (vers el sistema actual de
producció en centrals allunyades dels punts de consum), com ara l’autoproveïment en les llars i els edificis,
les comunitats energètiques locals o els projectes de formació i capacitació de les comunitats. 

PROPOSTES PER A LA DEMOCRATITZACIÓ ENERGÈTICA 

Promoure instal·lacions d’energies renovables socialitzades que, a més d’afavorir la penetració d’energies renovables i, per tant, la reducció
de la petjada de carboni del consum elèctric de les illes Balears, avencin cap a la democratització del sistema elèctric i l’abaratiment de la
factura elèctrica, amb l’objectiu de contribuir a la reducció de la pobresa energètica i a la millora de la competitivitat de les nostres
empreses.

Estimular els models cooperatius lligats a parcs solars o fotovoltaics de petites dimensions, propers als nuclis urbans i que donin cobertura
als mateixos, a manera de micro-xarxes locals preferentment finançades amb fons públics i de titularitat pública, per tal d’evitar les
situacions de pobresa energètica i la fallida del sistema per manca de beneficis.

Impulsar comunitats energètiques -ja sigui baix la fórmula de cooperativa, associació o similars- que tenguin com a objectiu la producció i
comercialització d’energia d’origen renovable, com ara Som Energia.

Ampliar i implementar els programes d’ajudes per a persones en situació de vulnerabilitat energètica, a través dels serveis socials
municipals i d'acord amb les empreses subministradores.

Participació activa del territori en el desenvolupament de projectes de generació elèctrica renovable, obligant a les instal·lacions privades a
tenir un mínim de participació pública amb un retorn econòmic del 30% com es fa a altres països com França.
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PROPOSTES

    3. AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Per tal de reduir la demanda energètica, hem de condicionar els edificis, tant públics com
privats, amb una arquitectura basada en l’aprofitament dels recursos naturals.

PROPOSTES PER IMPULSAR LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS 

Rehabilitar habitatges i edificis públics per adequar-los a les exigències mediambientals d'eficiència energètica.

Incorporar solucions constructives que millorin l'eficiència energètica dels edificis, com ara els terrats verds, la recirculació de l'aigua o els
sistemes passius de control ambiental. Una mesura concreta seria la instal·lació de jardins verticals a les mitgeres vistes dels edificis, que a
més de funcionar com a mitigadors de l'illa de calor, absorbir CO2 i embellir la ciutat, milloren l'aïllament tèrmic de les edificacions.

Avançar cap a l'autoproveïment energètic i de recursos en el sector hoteler per tal de satisfer la gran demanda generada en època
turística. Establir una avaluació anual de la petjada ecològica del seu sistema energètic a través del Registre Balear de Petjada de Carboni
del GOIB, ja obligatori per a les grans i mitjanes empreses que operen a les Illes i voluntari per a la resta del teixit empresarial i ciutadania.
Impulsar la incorporació de la Petjada de l'Aigua als registres del sector hoteler. Fomentar la bioenergia en aquest sector, donat un valor
afegit a la matèria orgànica que es genera a tots els establiments del sector.

Tractar els patis de les escoles com a refugis climàtics oberts a tota la ciutadania, implementant solucions tradicionals contra la calor als
edificis i transformant-los, introduint-hi vegetació, espais d'ombra i punts d'aigua. Aquesta iniciativa ja s'implanta a diversos centres
educatius Barcelona, finançada pel programa Urban Innovation Action (UIA) de la Comissió Europea.

A dia d’avui, els edificis concentren el 30% del consum final d'energia. Tenint en compte el parc actual de 25
milions d'habitatges, en general obsolet, el 60% del qual construït sense cap normativa d'eficiència energètica,
sorgeix la necessitat de rehabilitar els edificis existents per tal de reduir-ne la demanda energètica amb
intervencions com ara la millora de l'envolupant tèrmica i de les instal·lacions tèrmiques, calderes de biomassa,
les aplicacions intel·ligents o el desplegament de cobertes solars. Hem de tendir cap a edificis de consum
d'energia gairebé nul (edificis passius), també en els sectors públic i terciari.

És important també que aquesta rehabilitació sigui un element d'inclusió social, no d'exclusió. Per a això, és
imprescindible la posada en marxa de programes públics de suport i ajudes o finançament a fons perdut per a
les persones amb menys recursos, la tramitació de les quals sigui assequible i simplificada.

https://www.caib.es/sites/canviclimatic2/es/registro_balear_de_huella_de_carbono/
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PROPOSTES

    4. INNOVACIÓ PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA 

Enfront de l’escassa dedicació de recursos a la recerca, entendre la R+I+C com a element
fonamental per a la transició energètica.

PROPOSTES PER REFORÇAR LA R+D+I

Impulsar projectes de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica que contribueixin a la diversificació econòmica, la lluita contra en
canvi climàtic, l’adaptació als canvis que induirà el desequilibri climàtic (fertilitat dels sòls, disponibilitat de recursos hídrics, accés a
recursos energètics, etc.).

Fomentar la recerca pel desenvolupament de tecnologies i prototips de generadors d'energies renovables respectuoses amb el medi
natural, incloent el medi marí, i impulsar l'ús d'aquest com a plataformes per monitoratge del medi ambient: sensors de contaminació,
temperatura, CO2...

Fomentar la formació i l’ocupació en matèria de transició ecològica d’acord amb l’estratègia energètica de resiliència plantejada en aquest
document i dotar de personal qualificat en matèria de medi ambient i sostenibilitat el cos tècnic de la CAIB i dels Ajuntaments.

Dotar de fons a l’Institut Balear de l’Energia (IBE) per tal de poder promoure i executar accions en el camp de l'eficiència, la gestió, l'estalvi
energètic i les energies renovables.

Invertir els fons de l’Impost de Turisme Sostenible per finançar aquestes iniciatives, a més dels fons europeus pertinents i altres vies de
finançament tant autonòmiques, estatals com europees. 

Crear un Observatori de la Sostenibilitat de les Illes Balears i dotar-lo de personal adequat per tal de poder calcular i comunicar els objectis
i indicadors que es proposen.

La descarbonització no serà possible sense la millora de les tecnologies. Per això la recerca i la innovació i
creació i transferència del coneixement juguen un paper important en el desenvolupament i desplegament de
tecnologies baixes en carboni: energia solar fotovoltaica, solar de concentració, eòlica, captura,
emmagatzematge i ús de carboni, bioenergia i biocombustibles, bateries, nous materials i tecnologies per a
l'eficiència energètica en edificis, eficiència energètica en la indústria, sistemes d'energia intel·ligent, ciutats
intel·ligents i sostenibles, etc. 

En el cas de Balears, convé remarcar la importància i el potencial de les noves tecnologies d'energies
renovables en l'àmbit marí, tot un camp obert a la innovació i desenvolupament tecnològic.
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INTRODUCCIÓ

Aquelles ciutats que aconsegueixen estructurar un sistema de
transport i mobilitat integrat, eficient i basat en l'ús racional de
l'espai urbà i en la proximitat són les que es posicionen al capdavant
dels índexs de desenvolupament econòmic i humà. Un model de
mobilitat que s'orienti cap als tres vessants de la sostenibilitat, és a
dir, que sigui sostenible econòmicament, que minimitzi l'impacte en
el medi ambient i que ajudi a la integració i equilibri social és la
garantia d'aconseguir una ciutat més competitiva, més humana, més
habitable.

En aquest sentit, el 2 d’agost de 2019, s’anunciava l’inici de la
redacció de l'avantprojecte de la nova llei de mobilitat sostenible,
impulsada per la Conselleria de Mobilitat i Habitatge del Govern de
les Illes Balears, que pretén potenciar el transport públic a Balears i,
entre altres mesures, incorporar eines de regulació per a vehicles
privats en centres i espais sensibles, quan així ho considerin els
ajuntaments. En el moment de redacció del present document,
aquesta normativa encara es troba en estat d’avantprojecte. 

La mobilitat sostenible s'ha convertit en una preocupació compartida
per la majoria de ciutats i territoris, sobretot europeus, que pretenen
sensibilitzar la població de la importància que suposa l'adopció de
mesures que responguin al desafiament que planteja el
desenvolupament territorial. Per a això, s’ha començat a apostar per
una major qualitat en el transport públic, per la promoció de les
modalitats de transport no motoritzades i, en definitiva, per la
utilització d’allò més eficient des d'una perspectiva energètica i
mediambiental, subscrivint polítiques que potenciïn l'ús d'aquestes
modalitats.

Les ciutats són el lloc privilegiat del desenvolupament econòmic,
social i cultural, fonamentalment a causa del potencial de trobades i
d'intercanvis que ofereixen. Aquest potencial resulta de la
combinació de tres factors: l'accessibilitat, és a dir, la capacitat de
poder desplaçar-se i accedir a un lloc; la densitat d'activitats en el
territori (ocupacions, serveis, habitatges, etc.); i la concentració de les
mateixes en determinades centralitats de funcions nombroses i
diverses, com poden ser centres educatius (formació), polígons
industrials i zones d'oficines (treball), centres comercials i de lleure i
petites botigues (comerç), equipaments públics, etc. Derivada
d'aquesta situació, la mobilitat apareix a conseqüència de la
necessitat de realitzar diferents activitats en diferents llocs del
territori, i consegüentment és entesa com a necessitat bàsica per
part de la ciutadania.



PROPOSTES

MOBILITAT INTERNA I MOBILITAT EXTERNA1.

Enfront d’una gestió centrada en el vessant intern de la mobilitat, prendre el vessant extern
com a punt de partida de les polítiques de mobilitat.

El desenvolupament territorial que ha patit Mallorca en les darreres dècades, fa necessari deixar d'entendre
els seus municipis com a unitats independents i basar qualsevol planificació en la interconnexió de tot el
territori insular, partint del concepte de ciutat-illa. La mobilitat de qualsevol nucli, doncs, no pot deslligar-se
dels desplaçaments interurbans entre els diferents municipis de Mallorca.

La transversalitat a què ens obliga el nostre territori s'ha d'estendre també als dos vessants intrínsecs a la
mobilitat illenca: l'extern i l'intern.

Pel que fa a la mobilitat externa, podem afirmar que està força condicionada pel fenomen turístic. Amb les
infraestructures portuàries i aeroportuàries al límit de la seva capacitat, tenim sobre la taula els projectes
d'ampliació de la terminal de Son Sant Joan, per una banda, i del port comercial de Palma, per l'altra, obres
que incrementaran la relació vols/hora la superfície d'aparcament i el nombre de passatgers regulars i de
creuers.

Centrant-nos en Palma, la relació directa entre els cotxes de conductors regulars arribats al port / nombre de
passatgers de l'aeroport i els nivells de tràfic a la via de cintura (en cotxes/dia) fa evident la correspondència
que existeix entre la mobilitat externa i la interna. Estenent la reflexió a tot el territori illenc, la suma dels
cotxes dels residents i dels de lloguer dona com a resultat més d'un milió de vehicles rodant per les
carreteres de Mallorca.

Tot i que fins ara, els plans de mobilitat s'han central fonamentalment en la millora de la gestió de la
mobilitat interna, aquestes dades fan pensar que convé posar l'accent en la reducció de la mobilitat externa,
disminuint el volum i el flux de turistes, tant per via aèria com marítima. Aquesta minoració facilitarà, sens
dubte, els canvis en la mobilitat interna, tant en el seu volum com en la seva intensitat i modalitats.

La primera passa, doncs, per avançar cap a una mobilitat més amable i sostenible hauria de ser el canvi del
model actual, basat en el creixement sense límits, cap a una limitació del volum de passatgers per via aèria i
marítima.
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PROPOSTES PER REGULAR LA MOBILITAT EXTERNA
Impulsar un pla d'actuació conjunt sobre sòl rústic, preferentment centralitzat en els Consells Insulars.

Limitar el nombre de passatgers per via marítima i aèria.

Limitar i taxar les entrades, estades i desplaçaments dels vaixells i jets privats, que incrementen la contaminació i desfiguren el recompte
d’entrades.

Focalitzar les inversions en transports de passatgers de baixes emissions, com ara el ferri del projecte TrAM, finançat pel programa
Horizonte 2020 de la Unió Europea.

Revisar els projectes d’ampliació i remodelació del port i de l’aeroport, adequant-los a la capacitat de càrrega de l’illa, per una banda, i als
objectius ambientals 2030.

Prendre com a referència iniciatives com la implantada pel Consell Insular de Formentera per tal de limitar l’afluència de vehicles de
motor a l’illa, limitar la circulació en vies públiques per a determinats tipus de vehicles de motor d’acord amb criteris mediambientals i
establir un nombre màxim de vehicles de lloguer en circulació.

Analitzar les conseqüències en la mobilitat del lloguer turístic en habitatges a sòl rústic comú.

http://innovacion.portsdebalears.com/idea-innovadora/comienza-la-construccion-del-primer-ferry-rapido-cero-emisiones-del-mundo/


    2. TRANSPORT ALTERNATIU

Enfront del sistema de mobilitat actual, basat en el cotxe privat, hem d‘impulsar models basats
en modes de transport alternatius, que afavoreixin la descarbonització del sector i contribueixin
a millorar la salut de les persones i dels ecosistemes.

L'increment del preu del sòl i de l'habitatge en els centres urbans, la variabilitat de la situació laboral de les
persones o els canvis en els models de família, lligades al deficient sistema de transport públic interurbà,
entre d'altres, han fet del cotxe una eina pràcticament imprescindible en el nostre dia a dia. Per altra banda,
la planificació territorial de les darreres dècades, amb la proliferació d'urbanitzacions perifèriques, centres
comercials i equipaments sanitaris, educatius i assistencials allunyats dels nuclis urbans, lligat a la
construcció de noves infraestructures viàries d'alta capacitat, fomenta l'ús del cotxe en els desplaçaments
quotidians.

Tal com marca el PNIEC, els trànsits de passatgers en entorns urbans s'hauria de reduir en un 35% d'aquí a
2030 i els trànsits interurbans haurien de disminuir entorn d'un 1,5% anual.

Per assolir aquestes metes, s'ha d'avançar cap a l'abandonament gradual del parc automobilístic i el canvi
modal envers alternatives més eficients: intermodalitat, serveis de mobilitat compartida a les empreses,
promoció de la bicicleta i del transport públic, teletreball, etcètera. És a dir, cap a una mobilitat sostenible,
segura i connectada en entorns urbans i metropolitans. Tot això recolzat per una xarxa viària i un sistema de
transport públic, urbà i interurbà, que facilitin aquesta transició i animin la ciutadania a mudar els hàbits.
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PROPOSTES PER AL CANVI DE MODEL DE LA MOBILITAT INTERNA

Aturar la construcció de més infraestructures viàries (autopistes, carreteres, enllaços, variants,...) i reorientar les inversions a reduir la xarxa
viària destinada al transport motoritzat i a millorar la combinació de sistemes de mobilitat basats en el transport públic, xarxa de bicicletes
i vianants.

En paral·lel al punt anterior, desconstruir les infraestructures obsoletes i/o innecessàries, apostant per la renaturalització del territori afectat.
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Promoure i habilitar espais per a l'ús de la bicicleta en detriment del vehicle privat motoritzat, com a mesura de salut i per reduir la
contaminació ambiental; crear una xarxa ciclista i de vianants segregada que comuniqui tots els municipis de les Illes.

Fomentar el transport públic, especialment a equipaments sanitaris, a la Universitat i al Parc Bit, tant en relació amb Palma com amb la
resta de l'illa.

Impulsar mitjans de transport alternatius, com ara el tramvia i el trambús, a nivell urbà i interurbà.

Pel que fa al transport de mercaderies, fomentar els mitjans alternatius com ara les cargo-bikes, que es podrien implantar tant com a
sistemes de "darrera milla" com a centres comercials, serveis públics, etc.

Augmentar les freqüències del transport públic urbà i interurbà i regular-ne els preus, al mateix temps que es redueix el parc de vehicle
privat motoritzat, amb l'objectiu d'assolir una reducció del 10% a 2025 del parc automobilístic.

Considerar la mobilitat com a una necessitat social i ambiental, no estrictament amb criteris econòmics.

Ampliar la connectivitat entre els pobles de l'illa, així com entre aquests i Palma. En particular, potenciar el tren fins a Alcúdia i Artà.

Millorar la connectivitat intracomarcal, especialment a Tramuntana i al Pla de Mallorca.

Implementar i ampliar eixos cívics a ciutats i pobles.

Desincentivar l'ús del vehicle privat, a través de mesures de pacificació de la circulació en els àmbits urbans amb la redacció de Plans de
Mobilitat Urbana Sostenible i altres instruments de planejament, aprovant les zones d'emissió zero i de baixes emissions de CO2 i nitrogen.

Plantejar solucions a la mobilitat escolar mitjançant el transport col·lectiu i facilitant desplaçaments a peu, camins escolars i rutes
saludables.

Implantar una nova fiscalitat lligada al canvi de model per a grans contaminants (taxa per a cotxes contaminants, cotxes de lloguer...).

Habilitar pàrquings dissuasius a les perifèries dels pobles i ciutats que facilitin la intermodalitat, a la vegada que s'estableixen limitacions
severes de circulació a l'interior dels nuclis urbans. El disseny d'aquestes àrees d'aparcament haurà de respondre a criteris mediambientals,
com ara la permeabilitat de les superfícies i la presència de vegetació amb unes ràtios definides núm. arbres/núm. cotxes.

Fomentar el servei de vehicles multiusuari i vehicles compartits per als desplaçaments urbans i interurbans, també a les grans empreses.

Impulsar una taxa ecològica finalista per circular per segons quins espais.



    3. COTXE ELÈCTRIC

D’un transport basat en combustibles fòssils a un basat en energies renovables, PERÒ prèvia
reducció del parc actual.

Segons marca la recentment aprovada Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, a partir de 2040, les
marques d'automòbils només podran vendre vehicles nous que siguin cent per cent elèctrics i l’any 2050,
estarà prohibit circular amb vehicles amb motor tèrmic, siguin nous o no. 

Aquesta transició, però, no suposarà cap millora substancial si no va acompanyada d’una reducció
significativa del parc de vehicles motoritzats en circulació. Tot i que l’ús de cotxes elèctrics contribuirà a
reduir els nivells de contaminació ambiental i sonora, no afectarà ni a les xifres d’accidentalitat, ni a la
quantitat de superfície d’espai públic ocupada, en detriment de la democratització desitjada. 

Per altra banda, existeixen estudis que qüestionen seriosament la sostenibilitat del cotxe elèctric, ja que
gran part de l’energia per a la fabricació dels motors elèctrics és d’origen fòssil. Pel que fa als materials
emprats en la fabricació, els cotxes elèctric dupliquen o tripliquen l’ús de recursos no renovables, cosa que
posa clarament en dubte la sostenibilitat del procés.

Un altre argument en contra de la substitució del parc actual per cotxes elèctrics (sense reduir-ne el volum),
és la capacitat de la xarxa elèctrica actual per a la càrrega de tots aquests vehicles.
Per tant, partint de que la mobilitat, tan interna com externa, genera una gran quantitat de contaminació
ambiental, sonora i lumínica, satura les infraestructures i els nuclis urbans, genera accidents i una part
important del malestar dels ciutadans, no podem entendre una transició ecològica sense una transició de la
mobilitat, primer cap a la seva reducció i després cap a la transformació en una mobilitat generada per
energies renovables.
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PROPOSTES PER A UNA ELECTRIFICACIÓ SOSTENIBLE

Incentivar els vehicles de baixes emissions o sistemes més eficients amb mesures com, per exemple, delimitar àrees de circulació
restringida a vehicles d'altes emissions, o facilitar l'aparcament a vehicles compartits i vehicles de baixes emissions.

Llençar bonificacions fiscals a alternatives al vehicle de combustió (impost municipal de vehicles, zona blava, etc.)

Posar com a requisit que els vehicles de temporada turística i els taxis siguin només elèctrics (autobusos, cotxes de lloguer).

Renovar la flota de vehicles per al transport col·lectiu cap a vehicles més nets i eficients, zero emissions directes, siguin elèctrics o de pila
d'hidrogen.

Activar campanyes de conscienciació i comunicació sobre els avantatges d'optar per la mobilitat elèctrica, sempre per darrere altres
modes de mobilitat alternatius, com ara la bicicleta o el transport públic.

(prèvia reducció del parc automobilístic)
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INTRODUCCIÓ

Enfront del sobredimensionament de les infraestructures de
transport de Mallorca, així com el seu tota enfocament a l'ús del
transport privat, convé plantejar un nou model de mobilitat més
barat, eficient i amable amb el territori i el medi ambient, amb plans
de reducció de la xarxa viària destinada al transport motoritzat i a
favor de mitjans de transport alternatius i menys contaminants.

Enfront de La recent proposta d'ampliació de la terminal de Son Sant
Joan, així com de l'augment insostenible de megacreuers en els
darrers anys -descomptant el període de pandèmia-, fan que sigui
necessari plantejar un tractament de les infraestructures
aeroportuàries d'acord amb la capacitat de càrrega de l'illa, tant a
nivell social com ambiental.

A nivell mundial, estam encara lluny de complir els Objectius de
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides pel que fa als
espais naturals protegits. Per això, esdevé imprescindible l'augment
de la cobertura d'àrees protegides de zones terrestres, d'aigua dolça i
muntanyenques, així com l'expansió de la gestió forestal sostenible,
definint i establint la capacitat de càrrega de les mateixes per tal
d'avançar en la integració de la societat en la natura.
L'elevada pressió derivada de les activitats humanes altera els
ecosistemes i afecta la qualitat de l'entorn natural. La protecció i
gestió efectiva i sostenible de la costa i de la seva biodiversitat passa
per definir i aplicar una legislació acord amb la situació del nostre
territori.

La sobreexplotació que pateix actualment territori insular situa
Mallorca en una extrema vulnerabilitat, tant ecològica, com social i
econòmica, que en el context del canvi climàtic i de crisis com
provocada per la COVID se’ns han revelat amb tota la seva duresa.

Un canvi de model econòmic exigeix un canvi profund de model
territorial, que contempli els límits de capacitat de càrrega de l’illa, i
s’orienti cap al decreixement urbanístic i a la recuperació
paisatgística i ecològica. 

La dinàmica de l'evolució econòmica i territorial de l'illa de Mallorca,
sumada a la situació actual d'emergència climàtica, fan urgent
l'establiment de polítiques encaminades a la protecció del territori,
adaptades al nou escenari establert per la crisi sanitària, on la
necessitat de recuperació econòmica no ha de suposar fer passes
enrere pel que fa a la protecció del territori. Així mateix, s'ha de
regular el mercat de compravenda per tal d'evitar tant un
creixement insostenible com l'especulació sobre el territori i
l'habitatge, com ja s'ha apuntat al document corresponent.
En aquest escenari, les ciutats i els nuclis urbans, cada cop més
protagonistes en el territori, han de poder funcionar com a unitats
orgàniques, eficients i dinàmiques, orientades a l'adaptació i
resiliència climàtica i amb requeriments bàsics com l'estalvi
energètic, unes xarxes de transport eficients, la reducció del consum
de territori i el tractament del verd urbà com a mitigador real del
canvi climàtic, tant a les zones urbanes com -i sobretot- periurbanes.

La consolidació d'una primera línia de costa discontinua i
fragmentada, juntament amb l'amenaça imminent de la pujada del
nivell de la mar provocada pel canvi climàtic, fa urgent l'elaboració
d'una normativa específica i estricta, acord amb la realitat del nostre
territori.



PROPOSTES

LEGISLACIÓ TERRITORIAL1.

Enfront d’una possible desprotecció del territori en nom de la recuperació econòmica, s’han
d’impulsar canvis normatius en les polítiques d’ús i gestió del sòl, urbanístiques i de transport,
d’acord l’escenari d’emergència climàtica.

Distribució coherent del creixement i equilibri del procés urbanitzador.
Concepció i protecció unitària del territori.
Enfocament del desenvolupament per frenar la degradació urbanística de l'illa i iniciar la seva
recuperació.

L'actual Pla Territorial Insular de Mallorca (PTIM) va ser aprovat pel Ple del Consell Insular el 13 de desembre
de 2004, entrant en vigor l'1 de gener de 2005. En aquests anys, Mallorca ha viscut una profunda
transformació pel que fa al marc normatiu urbanístic i territorial, així com una evolució de la situació
econòmica i territorial que fan necessària -si no urgent- la revisió de la normativa vigent, definint polítiques
de protecció del territori, del medi ambient, del paisatge i, en definitiva, de la qualitat de vida de la població
més adaptada a la situació actual.

Per altra banda, resta pendent la revisió del marc normatiu de l'ordenació del territori (Llei 14/2000
d'ordenació territorial) i les directrius d'ordenació territorial (Llei 6/1999 DOT), que ja tenen divuit anys de
vigència i que, en aplicació de l'article 3 d'aquestes, passats deu anys de la seva aprovació s'haurien d'haver
sotmès a un procés d'anàlisi.

Cal afegir també que les modificacions sofertes pel PTIM de llavors ençà (en els anys 2010 i el 2011) han
tingut una projecció escassa sobre els instruments d'ordenació urbanística.

Actualment, el PTIM es troba en fase de revisió parcial, iniciada el 2017 i argumentada pel Consell de
Mallorca per l'incompliment de determinades expectatives i projeccions inicials del Pla de 2004 que fan poc
convenient, segons l'esborrany de l'esmentada revisió, la revisió completa de la normativa.

Els principals punts a revisió són, doncs, els següents:

Ara, però, la sobrevinguda crisi econòmica -derivada de la sanitària- podria posar en risc els objectius de
l'estratègia iniciada. En aquest sentit, la necessitat de recuperació econòmica no ha de suposar fer passes
enrere pel que fa a la protecció del territori. És més, la irrupció d'aquesta pandèmia ens ha de fer reflexionar
sobre les connexions de la mateixa amb la situació d'emergència climàtica. És per això que, ara més que
mai, les polítiques territorials s'han d'encaminar a una salvaguarda severa del territori i del medi ambient,
que ajudi a afrontar la preocupant situació climàtica actual.
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PROPOSTES PER ENFORTIR LES POLÍTIQUES TERRITORIALS 

Revisar els paràmetres de creixement i garantir la preservació i protecció del sòl rústic amb l'objecte de potenciar la rendibilitat agrària i
connectar biològicament i territorialment el sòl rústic.

Limitar el mercat de compradors per restricció geogràfica, establint condicions per a la compravenda de béns immobles com ara condició
demostrable de resident per un mínim de 5 anys o la penalització fiscal per a compradors no residents.

Facilitar la compra d'edificis en desús, així com la seva rehabilitació alhora que es es posin impediments o inclòs es restringeixi l'obertura
de noves parcel·les per la construcció d'obra nova per tal de concentrar l'habitatge als nuclis poblacionals, que aquest sigui de qualitat i
respectuós amb el medi ambient i, a més, no seguir ocupant el territori rural.

Prohibir la construcció d'habitatges en sòl rústic i recuperar de manera progressiva els espais rústics terciaritzats.

Dotar d'instruments de planificació sectorials i paràmetres de creixement per a la revisió i adaptació al context climàtic i post-COVID de les
normes territorials, garantint que tots els sòls agraris i forestals siguin preservats. Desclassificar tots els sòls urbans i urbanitzables no
consolidats, prohibint l'edificació i la construcció d'infraestructures en els sòls més fèrtils i en sòl rústic.

Crear una fiscalitat ecològica finalista per recaptar un fons de Restauració Ecològica i Paisatgística.

Un altre aspecte a tenir en compte és el creixement que, en els darrers anys, ha tingut l'especulació sobre el
territori. Actualment, la compra d'habitatges a Espanya per part d'estrangers resulta molt més senzilla que
en altres països, ja que els compradors forans compten amb els mateixos drets que un ciutadà espanyol,
sense cap classe de restricció.

Segons dades del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda urbana, l'any 2020 es varen dur a terme a
Balears un total d'11.539 transaccions immobiliàries, de les quals 3.270 (un 28%) foren realitzades per no
residents. Les perilloses conseqüències de l'especulació, tant sobre el territori com sobre l'habitatge, que
duen al desplaçament físic i econòmic de la població local, haurien d'obligar-nos a prendre mesures
encaminades a afavorir l'adquisició de béns immobles per part dels residents a les Illes, prenent com a
referència les fórmules legals adoptades per països com Dinamarca, on els forans només poden comprar
propietats en el seu lloc principal de residència o negoci, o Suïssa, on es prohibeix la compra d'habitatge
com a inversió, quedant aquesta restringida a l'ús personal i sense excedir de 200 m2 de superfície
habitable. Aquest aspecte queda també exposat al document d'habitatge del Fòrum.

https://www.fomento.gob.es/be2/?nivel=2&orden=34000000


PROPOSTES

     2. CIUTATS RESILIENTS

Enfront d’un model de creixement urbà basat en la dependència energètica, hem de dissenyar
ciutats resilients, el funcionament de les quals s’assembli el més possible al dels ecosistemes
naturals.

A principis del segle XIX, tan sols el 3% de la població mundial vivia en zones urbanes. Avui, aquest
percentatge és superior al 50% i es calcula que, de cara a 2050, el percentil creixerà fins al 68%, segons
dades de l'ONU.

Encara que les zones urbanes ocupen tan sols un 3% de la superfície de la Terra, les seves emissions
representen el 78% de les emissions de carboni, el 60% del consum de l'aigua d'ús domèstic i el 76% de la
fusta utilitzada per a finalitats industrials.

Les àrees urbanes tenen un paper fonamental en la transformació econòmica, social i ecològica per la seva
capacitat de generar activitat a curt termini, amb efecte tractor sobre la indústria i altres sectors clau com la
construcció.

El camí cap a la sostenibilitat es basa a aconseguir més per menys, és a dir, aprofitar al màxim les nostres
possibilitats, ser plenament conscients que els recursos són finits i limitats i planificar consumint menys sòl,
menys aigua, menys energia i menys materials.

En aquest sentit, convé repensar el model territorial, fugint de la planificació basada en l'especialització
funcional que ha derivat en un territori dispers i fragmentat i el consegüent augment del consum de temps i
energia. Les ciutats han de poder funcionar com a unitats orgàniques, eficients i dinàmiques. És per això que
un dels requeriments bàsics de les ciutats actuals ha de ser, sens dubte, la compacitat, que estalvia energia,
possibilita xarxes de transport eficients i redueix el consum de territori.

Un altre aspecte clau de l'agenda urbana per a la transició ecològica i energètica recau en el disseny i
disposició del verd urbà, fins ara entès com a simple dotació però amb un gran potencial com a generador
del canvi. Els espais verds haurien de projectar-se com a connectors ecològics, que permetessin la connexió
vegetal i afavorissin la humitat natural. De la mateixa manera, s'hauria de posar especial atenció en la franja
perimetral dels nuclis urbans, lloc de trobada entre dos ecosistemes diferents, aprofitant-la com a
temperador climàtic i com a espai per al foment de la sobirania alimentària. En definitiva, la implantació de
solucions basades en la natura i el reforç de l'adaptació i resiliència climàtica.
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PROPOSTES PER AL CANVI DE MODEL TERRITORIAL I URBÀ 

Impulsar canvis normatius en les polítiques d'ús i gestió del sòl, urbanístiques i de transport, d'acord amb l'escenari d'emergència
climàtica.

Prioritzar les polítiques de rehabilitació d'edificacions en nuclis urbans enfront de l'obra nova.

Impulsar els parcs agraris i corones verdes a les perifèries dels nuclis urbans.

Avançar cap a la permeabilització i naturalització dels nuclis urbans, per tal d'afavorir els cicles naturals de l'aigua, disminuir l'illa de calor i
fomentar la biodiversitat.

Desurbanització de la primera línia litoral per recuperar ecosistemes que actuïn de defensa davant els efectes del canvi climàtic.

Ampliar substancialment el nombre d'hectàrees protegides, bé sigui a través d'instruments de planificació i gestió (PORNs, PRUGs, ZEPAs,
etc.), bé a través de desclassificacions de sòl urbanitzable o bé a través de la compra directa d'espais amenaçats.

Per finançar-ho, es podria aprofitar una part dels fons europeus o bé innovar en fiscalitat finalista.



PROPOSTES

     3. LITORAL

Enfront del fenomen de balearització iniciat a finals dels anys 50 i encara alimentat avui en dia,
s'ha d'avançar cap a una legislació estricta pel que fa a la construcció del litoral.

Des del punt de vista jurídic, la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de
modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes va introduir una regulació específica per a afrontar
amb garanties la lluita contra els efectes del canvi climàtic al litoral.

Entre altres qüestions, la seva Disposició addicional octava estableix l'obligació del llavors Ministeri
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient de procedir a l'elaboració d'una estratègia per a l'adaptació de la
costa a l'efecte del canvi climàtic en el termini de dos anys des de l'entrada en vigor de la Llei. S'assenyala
igualment que aquesta estratègia se sotmetria a Avaluació Ambiental Estratègica, en la qual s'indiquessin
els diferents graus de vulnerabilitat i risc del litoral i es proposarien mesures per a fer front als seus possibles
efectes.

D'acord amb això, la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i de la Mar del Ministeri d'Agricultura i
Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha redactat l'Estratègia d'Adaptació al Canvi Climàtic de la Costa
Espanyola, que recull una sèrie de mesures d'acomodació, protecció i retrocés encaminades a assolir els
objectius marcats.

Analitzant el cas de les Illes, i més concretament de Mallorca, trobam que el principal problema pel que fa a
la gestió del litoral és la manca de visió de conjunt i ordenació global, que ha tingut com a resultat la
consolidació d'una primera línia caracteritzada per la discontinuïtat, la fragmentació, la dispersió
d'assentaments i activitats en el territori, la desigual distribució dels equipaments i activitats en sòl urbà i la
pressió de les dinàmiques socioeconòmiques sobre els límits urbans, entre d'altres (Bases per a una
Estratègia del Paisatge de Mallorca).

Pel que fa a la legislació autonòmica, allò relatiu al litoral fa referència a la Llei estatal de Costes, sense afegir
cap altra regulació al respecte ni determinar plans d'ordenació litoral específics. Per a un major control del
desenvolupament de la costa, així com per a l'adaptació de la legislació vigent als requeriments de
l'emergència climàtica, seria necessària, doncs, l'elaboració d'una normativa específica acord amb la realitat
del nostre territori.
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PROPOSTES PER A LA PROTECCIÓ TERRITORIAL DEL LITORAL 

La redacció d'instruments de planejament de detall per a ordenar el sòl i les activitats dels àmbits turístics de tal forma que es posi en
valor tot el paisatge interior i de l'entorn com a alternativa a la simple consideració del paisatge litoral de “sol i platja”.

La requalificació de les àrees turístiques existents i el disseny paisatgístic de les noves, amb accessos cuidats, vores amb el paisatge rural i
marítim nítids i de qualitat, amb tractaments paisatgístics i de requalificació d'espais públics i de passejos i viaris perimetrals existents o
per definir, que facin possible una relació positiva, estructural i visual, entre el front litoral, el sòl rústic i la zona urbana.

Recuperar els teixits turístics obsolets, tal i com s’indica al document de Reconversió turística presentat anteriorment pel
Fòrum.Localització, anàlisi i diagnòstic d'aquells espais litorals amb una major fragilitat davant les possibles conseqüències de l'canvi
climàtic (augment de el nivell de la mar, augment de la freqüència d'esdeveniments climàtics extrems, pèrdua de sediments, impacte en
els seus ecosistemes marítim terrestres, intrusió salina, efectes sobre els cicles de l'aigua, etc.).

Planificar i implementar mesures basades en la naturalesa recolzades en el disseny litoral resilient sense recórrer únicament a solucions
basades en el risc, permetent l'adaptació i evolució d'aquests espais als diferents gradients produïts pels increments de el nivell de la mar
(desglaç i expansió tèrmica, marea astronòmica i marea meteorològiques). 

En aquest sentit, l’Estratègia del Paisatge de Mallorca i les seves Bases recullen una sèrie de recomanacions que constitueixen un bon punt de
partida per a la definició de l’esmentada regulació, entre les que destaquen:

 

https://web.conselldemallorca.cat/documents/774813/882861/20190429_Estrategia_Paisaje_CIM_cast.pdf/888f1540-fd50-13f9-8016-2a7db5fd4625?t=1556539684108
https://www.conselldemallorca.cat/media/47563/Bases_paisatge_es.pdf


PROPOSTES

    4. INFRAESTRUCTURES VIÀRIES

Enfront de la creixent construcció d'infraestructures (autopistes, carreteres, enllaços, variants,
etc.), hem de reorientar les inversions a reduir la xarxa viària destinada al transport motoritzat.

Les infraestructures de transport de Mallorca estan, com tots els aspectes de la política territorial,
sobredimensionades, i completament enfocades a l’ús del transport privat. No tenen sentit ni amb l’actual
model territorial ni en tendran en el futur amb l’abandonament dels combustibles fòssils i la consegüent
caiguda del volum de cotxes. Cal no només aplicar des d’ara mateix un nou model de transport sinó desfer
part de l’actual, que és car, ineficient i d’alt impacte ecològic, paisatgístic i territorial en el seu conjunt. Els
fons europeus han de servir per això.
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PROPOSTES RELATIVES A LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES

Redactar un pla de redimensionament, desmuntatge i aprofitament d’infraestructures viàries.

Incrementar la dotació de serveis de transport públic interurbà, com ara els trens de Llevant, Migjorn i el tramvia de Palma.

Derogar el pla director sectorial de carreteres i redactar-ne un de nou, que contempli les limitacions de creixement exposades a la resta
del document.



PROPOSTES

    5. INFRAESTRUCTURES AEROPORTUÀRIES

Enfront d'un model que demostra el límit de capacitat (ambiental i social) de l'aeroport i port de
Palma, de la crisi del turisme generada per la Covid-19 i de la imminent crisi dels combustibles,
cal recuperar el control de les portes de Mallorca amb criteris de sostenibilitat. 

En un context de creixement de tots els indicadors relacionats amb el model econòmic lligat al monocultiu
turístic, l'aeroport de Son Sant Joan està arribant al seu límit de capacitat. Per tractar d'evitar-ho, el gestor
aeroportuari espanyol, Aena, proposa l'ampliació de la terminal, modificant-ne la pista d'enlairament i
afectant les maniobres a l'espai aeri, controlades actualment per Enaire. Una iniciativa ja denunciada i
totalment contrària a la sostenibilitat turística.

Per altra banda i en els darrers anys -descomptant el període transcorregut des de l'inici de la pandèmia- el
turisme de megacreuers arribats a Palma ha augmentat de forma insostenible i no desitjable per a la ciutat,
provocant un greu impacte mediambiental i territorial així com creixents protestes socials. Ha augmentat la
mida i el nombre de les naus que arriben a port, s'ha triplicat el volum de persones que transporten i
s'acumulen molts megacreuers en el mateix dia.

El transport marítim contamina mil vegades més que el terrestre. Els megacreuers contaminen l'aigua,
funcionen amb el fuel més barat del mercat que emet diòxid de sofre i partícules nocives per a la salut.
Amarrats al port utilitzen un tipus de fuel menys nociu, però que supera 200 vegades la contaminació que
causa una autovia. Palma és la segona ciutat d'Europa més contaminada pels creuers, després de Barcelona.
Realitzen descàrregues d'aigües tractades a 3 milles de la costa. Un vaixell com aquests genera de 200 a 400
mil metres cúbics de residus. Un 24% del total de deixalles sòlides que hi ha als mars són generades per
creuers. Els megacreuers danyen la biodiversitat del fons marí a causa dels corrents que generen per
desplaçar les tones del seu propi pes i, a més, contaminen acústicament durant el temps que estan amarrats
al port.

A més, el tracte públic injust, discriminatori i permissiu als megacreuers enfront d'altres formes de fer
turisme local és intolerable. Els megacreuers generen una activitat amb molt impacte mediambiental que
contribueix al canvi climàtic, activitat que seria impensable i completament il·legal si es tractés per exemple
d'un hotel al Passeig Marítim.

La massificació turística devalua el nostre patrimoni històric i cultural convertint l'espai urbà en un parc
temàtic només per visitants empitjorant l'experiència turística d'altres. El paisatge de la Badia de Palma, i
per tant de la ciutat, es veu afectat diàriament a causa de la desproporció de la seva colossal grandària. La
massificació d'algunes zones de la ciutat, en les que poden arribar a concentrar-se en un dia fins a 15.000
creueristes, provoca que molts dels residents deixin el seu barri.
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PROPOSTES
Es necessita una inversió pública contínua per a la construcció i ampliació d'infraestructures portuàries per
rebre els megacreuers, en detriment d'altres inversions com la sanitat o l'educació. Actualment s'està
ampliant el moll de Ponent del port de Palma, emprant escòries, per poder acollir creuers de més de 300
metres d'eslora.

Aquest tipus de turisme canvia la tipologia dels comerços que s'adapten a les necessitats dels turistes
provocant el desplaçament dels comerços tradicionals amb la desaparició del caràcter propi del barri inclús
de la llengua local. Els habitatges i els comerços de qualitat dels carrers per on transcorren les rutes dels
creueristes perden valor, causant un dany irreparable al patrimoni dels seus propietaris.

La majoria d'aquests creuers operen amb banderes que pertanyen a paradisos fiscals (Malta, Bahames,
Panamà, Illes Marshall) i no paguen impostos al nostre país. Les condicions laborals i de residència dels
treballadors/es són precàries i sense cap seguretat jurídica, ja que depenen de la legislació laboral dels
països esmentats.

Segons l'article 30 de l'Estatut d'Autonomia de les illes Balears, la Comunitat Autònoma té la competència
exclusiva en matèria de ports, aeroports i heliports no qualificats d'interès general per l'Estat, i ports de
refugi, ports, aeroports i heliports esportius.

Així mateix, segons l'article 32, correspon a la Comunitat Autònoma la funció executiva en matèria de ports i
aeroports amb qualificació d'interès general, podent participar en la seva gestió.
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PROPOSTES RELATIVES A LES INFRAESTRUCTURES AEROPORTUÀRIES

Recuperar la gestió de ports i aeroports per part de la Comunitat Autònoma.

Integrar la participació d'entitats en la presa de decisions envers possibles obres a les infraestructures.

Revisar els informes d'Avaluació d'Impacte Ambiental per adequar-los a la realitat a llarg mig-termini, incorporant-hi no sols valoracions de
contaminació ambiental i territorial, sinó també acústica i lumínica i als objectius 2030 de reducció d'emissions de gasos d'efecte
hivernacle.

Lligar els informes tècnics a un estudi real de càrrega humana que pot suportar Mallorca.



PROPOSTES
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PROPOSTES RELATIVES A LES INFRAESTRUCTURES PORTUÀRIES

Posar límits a l'afluència de megacreuers al Port de Palma, amb un màxim d'un al dia, regulant les visites dels creueristes a un nombre
màxim de 4.000 persones.

Exigir a l'Autoritat Portuària que controli diàriament i doni a conèixer públicament els impactes mediambientals dels creuers en consum
d'aigua, electricitat, contaminació, de l'aire i de l'aigua

Exigir a l’Autoritat Portuària la transparència fiscal i laboral de totes les empreses de creuers que visiten la ciutat.

Augmentar l’impost del turisme sostenible que paguen els creueristes fins a 5 euros, i destinar-los a compensar les despeses públiques i
privades que genera l’impacte de les excursions massives de creueristes al centre de la ciutat.

Fer les gestions pertinents per declarar zona ECA (Àrea de Control d’Emissions) el Mediterrani, limitant el contingut de sofre a 0,1% i les
emissions de NOx (òxids de nitrogen) a les condicions de Tier III, segons l'annex VI del conveni MARPOL, tal com han fet en el Mar del Nord
i en el Bàltic.

Integrar les entitats socials en els òrgans corresponents per tal d’obtenir informació permanent de primera mà pel que fa al port de la
ciutat de Palma.

Orientar les inversions de l’Autoritat Portuària Balear a la mitigació i adaptació als impactes del canvi climàtic:

- Establint un sistema de control efectiu amb reconeixement internacional per a l'avaluació contínua de les emissions contaminants i dels
impactes socials i econòmics.

- Establint en un breu termini de temps, un sistema d'alimentació elèctrica des de terra als vaixells petits i plantejant la construcció d'una
central pròpia de generació elèctrica.

- Fent un port més accessible a la ciutadania i sostenible en el temps. Per a això, cal invertir en activitats d'obertura dels accessos al Port al
públic i progressiva vianització del litoral.

- Fent possible la reducció progressiva del trànsit de megacreuers i substituint-los per creuers petits i d'alta qualitat mediambiental i turística,
eliminant les bonificacions als grans i oferint-les als petits.

- Desenvolupant la indústria recreativa de vela i disminuint la de motor fins a la seva desaparició, alhora que es potencien els vaixells històrics
i tradicionals de Mallorca, introduint el motor elèctric en la navegació costanera.
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     6. ESPAIS NATURALS

Enfront del risc en què es troben determinades àrees naturals, s’ha d’ampliar la xarxa d’espais
naturals protegits.

Segons dades del Ministeri per a la Transició ecològica i el Repte demogràfic, les illes Balears compten avui
dia amb un total de 82 espais naturals protegits, que ocupen una superfície de 185.515,32 Ha (76.019,26 Ha de
superfície terrestre -un 15,2% sobre el conjunt del territori- i 109.496,06 Ha de superfície marina).

Tot i que aquestes xifres han anat augmentant al llarg dels anys, podem afirmar que, a escala mundial,
encara estam lluny de complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible fixats per Nacions Unides. En el
marc dels Objectius 14 i 15, concretament, cinc fites relacionades amb la biodiversitat varen vèncer l'any
2020. Segons els progressos actuals, és poc probable que es compleixin en el termini previst.

Així mateix, l'Estratègia d'adaptació de la costa al canvi climàtic, aprovada pel Govern l'any 2017, recull que
s'haurà de contribuir a incrementar la resiliència dels sistemes naturals, principalment dels ecosistemes
costaners i marí, amb especial atenció a espècies endèmiques, amenaçades i protegides, davant els efectes
del canvi climàtic prenent les mesures necessàries per a permetre la seva adaptació.

En aquest sentit, esdevé imprescindible l'augment de la cobertura d'àrees protegides de zones terrestres,
d'aigua dolça i muntanyenques, així com l'expansió de la gestió forestal sostenible, assoliments que haurien
de reforçar-se per tal d'aconseguir una reconstrucció eficaç, especialment després de l'actual pandèmia
mundial.

Cal també apuntar que la majoria de les Àrees Clau de Biodiversitat (ACB), LICs, ZEPAs i hàbitats d'espècies
prioritàries terrestres, marines i d'aigua dolça continuen sense cobertura o només tenen una cobertura
parcial de zones protegides.

Un concepte paral·lel a la protecció dels espais naturals ha de ser la definició de la capacitat de càrrega
d'aquests. Tot i que existeixen diferents eines teòriques de càlcul, encara no s'ha determinat una estratègia
eficaç per fixar aquesta limitació que, tanmateix, sempre s'haurà de prendre com a valor de referència, ja
que els impactes ocasionats pels visitants són molt variables i depenen enormement del perfil d'aquests, el
temps que romanguin en l'espai o la fragilitat d'aquest, per la qual cosa ha de ser un càlcul en permanent
revisió.

Es tracta, en definitiva, d'avançar en la integració de la societat en la natura, estudiant i reforçant les seves
relacions afectives amb l'entorn. El visitant no sols no és un problema, sinó que és un important aliat per a la
conservació de l'entorn natural.
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https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/ENP_Descargas.aspx
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_Spanish.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/estrategiaadaptacionccaprobada_tcm30-420088.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-51898/capacidad-acogida_tcm7-340830%20(1).pdf
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PROPOSTES PER MILLORAR LA PROTECCIÓ DELS ESPAIS NATURALS

Incorporar a la xarxa els espais naturals terrestres i marins ecològicament rellevants que no gaudeixen encara de prou nivell de protecció i
reenfocar la seva gestió prioritzant la recuperació i conservació de les espècies i els hàbitats naturals i el manteniment de les seves
funcions ecològiques i ambientals, per davant de la resta d'usos com l'aprofitament turístic.

Protegir els grans espais pendents, ampliant el Parc Natural de Llevant i paratge natural de la Serra de Tramuntana i creant el parc natural
de Rafeubetx-Cala Figuera.

Sotmetre a revisió la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), per tal de dotar els espais
naturals de recursos suficients per a la seva gestió i d'instruments de planificació estratègica a llarg, mig i curt termini conseqüent amb els
seus objectius.

Potenciar la recerca científica i tècnica en aquests espais naturals protegits, dotant-los dels recursos i infraestructures necessaris per dur a
terme aquestes feines, la seva visibilitat i difusió de resultats, afavorir la creació d'una xarxa de laboratoris naturals.

Impulsar activitats de sensibilització als espais naturals dirigits a tots els públics.

Limitar l'accés als espais naturals a partir del càlcul de la capacitat de càrrega d'aquests, acompanyant-ho de les suficients mesures de
gestió i d'un pla de seguiment de les variables ambientals i socials corresponents.

Establir una taxa d'accés en espais naturals protegits, per tal de contribuir a la seva conservació i a la minimització dels impactes causats
pels visitants.

Senyalitzar els espais naturals de manera adequada i enfocada a dotar els visitants d'informació útil i de normativa per a la visita.

Redactar un Pla de preservació de la biodiversitat de les Illes Balears i un Pla d'actualització i gestió dels Espais Naturals Protegits.

Dotar econòmicament els plans de gestió i ordenació pendents: PORNs, PRUGs i plans de gestió Natura 2000 de totes les illes. Dotació
dels espais amb recursos humans i materials suficients per assolir les determinacions dels plans de gestió, al llarg d'un horitzó mínim de 6
anys (vigència habitual dels PRUGs).

Planificar i crear la xarxa d'espais de lleure al medi natural, així com noves àrees recreatives entorn dels nuclis urbans i especialment a prop
de Palma.
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     7. COSTA I ECOSISTEMES MARINS

Enfront de l'elevada pressió derivada de les activitats humanes cal protegir la costa i els seus
ecosistemes.

Les àrees costaneres de les Illes Balears (longitud de costa de 1.283 km), sofreixen una elevada pressió
derivada de les activitats humanes que poden incloure els abocaments directes i indirectes a la mar, l'ús
recreatiu de les zones de bany i de la costa, les rutes de trànsit tant d'embarcacions comercials com
recreatives, els fondejos, la pesca comercial i recreativa, la urbanització intensa a les zones de costa, la
sobrefreqüentació del sistema dunar. Totes aquestes activitats alteren els ecosistemes marins, el medi
ambient, la composició d'espècies i el funcionament dels ecosistemes. Una indicació d'algunes d'aquestes
pressions es pot constatar a l'Informe del Mar Balear (IBM, 2021) on s'observa que les platges urbanes
presenten una menor qualitat de les aigües de bany.

A les Illes Balears existeixen 7 tipus d'àrees marines protegides (AMP) que suposen un 21,5 % de la mar
Balear protegida i trobem onze reserves marines, que en la seva totalitat suposa unes 63.700 ha marines
protegides. La superfície del mar Balear amb protecció legal augmenta, però la despesa per km2 d'AMP ha
disminuït amb els anys, passant de 23.500 €/km2 en 1994 a 20.500 €/km2 en l'actualitat (IMB, 2021).

El Mar Balear té una elevada importància a nivell ecològic amb habitats de Posidonia oceanica, Cymodocea
nodosa, Maërl, coral·ligen, coralls profunds, comunitats de laminàries i rutes migratòries (aus, tortugues,
grans pelàgics). Malauradament, aquesta regió està amenaçada per diversos factors com són la
sobreexplotació dels recursos marins, mortalitat massiva d'espècies endèmiques com la nacra, les espècies
invasores, la contaminació marina i l'augment del nivell de la mar, que podria suposar el retrocés de les
platges de les Balears entre 7 i 50 metres (IBM, 2020).

Cal esmentar el sistema dunar, atès que forma part de la platja. Els camps dunars tenen diverses funcions,
com són la protecció de la costa i el reservori de sediments, així com l'intercanvi de sediments entre la part
submergida i emergida del sistema (Servera, 2003; Psuty, 2004). També actuen com a habitat d'espècies
vegetals concretes i constitueixen una zona de nidificació per a certes espècies d'aus. El principal problema
del sistema dunar balear és l'excessiva freqüentació antròpica, que està erosionant el sistema, i per altra
banda la retirada de posidònia de la platja emergida per satisfer els desitjos dels turistes està degradant la
platja.
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https://www.caib.es/sites/reservesmarines/ca/les_reserves_marines_a_les_illes_balears-850/
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És per tot això que és necessari legislar per garantir una protecció i gestió sostenible de la zona costanera, el
sistema dunar i de les aigües que envolten les Illes Balears i que les caracteritzen. A escala regional, nacional
i europeu existeixen certes directives com la directiva marc sobre l'estratègia marina, la directiva hàbitats i la
directiva marc de l'aigua, així com lleis sobre el patrimoni natural i la biodiversitat i la protecció del medi
marí dirigides a la protecció d'espais i espècies amenaçades i del seguiment i avaluació de l'estat de les
aigües, entre altres. A més existeixen reglaments de la Comunitat Europea relatius a les mesures de gestió
per a l'explotació sostenible dels recursos pesquers a la mar Mediterrània, així com decrets que regulen la
pesca esportiva i recreativa a les aigües interiors de les Illes Balears i la conservació de la Posidònia oceànica
a les Illes Balears. En l'àmbit internacional es compta amb convenis internacionals: Conveni per a la
protecció de la mar Mediterrània contra la contaminació (Conveni de Barcelona), Conveni sobre la diversitat
biològica, Conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural a Europa (Conveni de Berna)
i Pla Estratègic per a la Diversitat Biològica 2011- 2020 i les Metes d'Aichi.

A més l'objectiu 14 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, tracta sobre la vida submarina amb la
finalitat de conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, els mars i els recursos marins pel
desenvolupament sostenible.
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PROPOSTES PER MILLORAR EL TRACTAMENT DE LA COSTA I PROTECCIÓ
DELS ECOSISTEMES MARINS

Ports i clubs nàutics. No augmentar el nombre d'amarraments existents; establir capacitats de càrrega als ports en funció de la
sostenibilitat ambiental: consums d'aigua i energia, ocupació del territori per serveis (restauració, pàrquings), afectació al medi marí
(hàbitats i espècies) adjacent, i sistemes de seguiment de qualitat de l'aigua i de la biodiversitat de l'entorn.

Tractament d'aigües i emissaris. Millorar les instal·lacions de les depuradores i dotar aquelles que no en tinguin de tractament terciari. Dur
a terme un sistema de separació d'aigües brutes i aigua de pluja en els municipis que no en disposen, per a evitar arribades de cabdals
superiors a la capacitat de les depuradores en moments puntuals de forta pluja i així permetre el tractament efectiu de les aigües
residuals en tot moment evitant l'arribada a la mar d'aigua no depurada o de depuració deficient. Dur a terme tasques de reparació del
clavegueram dels municipis costaners i obligar a un manteniment del mateix amb una periodicitat adient. Impulsar projectes d'innovació
per desenvolupar tècniques d'aprofitament d'aigües residuals depurades, reduint l'efluent dels emissaris a la mar i aprofitant
infraestructures existents. Instal·lar sistemes de filtrat a les sortides per a evitar l'arribada de microplàstics a la mar a través dels emissaris ja
que no són retinguts pels filtres del pretractament.

Protecció d'hàbitats (posidònia, fanerògames marines, esculls). Àrees Marítimes Protegides i Reserves marines d'interès pesquer. A l'hora de
construir noves infraestructures al litoral, s'haurà de tenir en compte la presència d'hàbitats protegits per la xarxa natura 2020 i espècies
protegides (Directiva Hàbitats, Directiva d'aus, el Catàleg Nacional, el Catàleg Balear i el Conveni de Berna, Conveni de Barcelona).
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Custòdia marina. Protecció d'ecosistemes associats a espècies d'interès, per exemple corall vermell (Corallium rubrum).

Regeneració de platges i dunes. Impulsar i potenciar la regeneració natural de platges. I en tot cas una bona gestió de platges per tal de
no erosionar més el sistema dunar.

Esports nàutics i pesca recreativa. A les zones de fondeig ja establertes, obligar els fondeigs sostenibles i respectuosos amb la biodiversitat
marina. Prohibir els fondejos no reglats, prohibir el lliure fondeig.

Creació d'Àrees Marines Protegides com a instrument de gestió dirigit a la conservació i no a l'aprofitament pesquer com és el cas de les
Reserves Marines d'Interès Pesquer de les Illes Balears. Alhora dotar d'equips de gestió i integrar els instruments de gestió amb altres
figures de conservació i instruments de planificació de xarxa natura 2000.



La transició cap a un altre model econòmic, l'hem d'entendre
també com una transició social cap a una societat més
resilient, justa i igualitària. Ha de ser un procés per a garantir
els serveis públics bàsics, un sistema de cures proper al
ciutadà, i les prestacions que cobreixin les necessitats vitals
com l'alimentació, l'habitatge, l'aigua, l'energia, el treball digne,
l'accés a la cultura, etc.

PROPOSTES
PER A LA

TRANSICIÓ
SOCIAL

Una de les prioritats ha de ser millorar la GOVERNANÇA de les
institucions i garantir la PARTICIPACIÓ CIUTADANA, propera i
eficient, com a un instrument que serveixi per afrontar la
degradació de la cultura democràtica, enfortint els valors cívics
de la convivència i de la participació activa de la ciutadania en
la vida política i social.
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INTRODUCCIÓ

Ara es notarà un canvi important a partir de la pandèmia, encara que la
repercussió sobre la població s'acostuma a produir amb un cert retard,
per exemple a la crisi del 2008 es va començar a reflectir uns anys
després i els nombres negatius just es varen produir a partir de l'any 2012.
L'estructura de població encara és més jove aquí , respecte a altres CCAA,
i aquesta es mantindrà durant un temps, però és probable que es
redueixi la natalitat. La immigració també i el balanç migratori arribarà,
possiblement, a ser negatiu per la pèrdua del factor tractor econòmic i
laboral. Hem de considerar que és la primera crisi que ha incidit
especialment sobre el turisme, quan en altres crisis era el sector que
millor resistia i el primer que es recuperava. La dinàmica poblacional està
íntimament lligada a tots aquests processos.

Per tot això, convé canviar la dinàmica actual i establir una agenda
d'objectius que possibilitin dissenyar projectes específics, per evolucionar
cap a una societat que capgiri els fenòmens negatius per uns altres
socialment més justos i sostenibles.

Des de fa més de 30 anys, el model econòmic neoliberal s'ha anat
imposant en les societats democràtiques avançades, provocant un
creixement de les desigualtats. La proposta d'una transició social es
fa en el context d'una transició econòmica i ecològica més àmplia,
que aborda la crisi ecosocial des de totes les seves dimensions. La
transició social ha de ser un procés per arribar a garantir el
desenvolupament dels serveis públics bàsics, l'articulació d'un
sistema de cures públic, digne i gratuït i les polítiques que donin
accés al conjunt de la població a necessitats tan vitals com
l'alimentació, l'habitatge, l'aigua, l'energia, el treball digne o una
renda bàsica universal.

Per altra banda, hem de tenir en compte que les previsions de
creixement poblacional fetes fins a dia d'avui estaven vinculades a la
dinàmica econòmica. Per tant, es preveia un creixement lent, però
sostingut, que ens diferenciava de les altres regions. Aquesta
dinàmica era resultat d'una immigració feble, però constant – amb
una molt breu interrupció derivada de la crisi de 2008 -, i d'una
estructura de la població relativament jove, fruit de la immigració
acumulada al llarg de més de 70 anys.
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Hem de passar d’una rutina de les formes instituïdes de participació social a la innovació i millora de la
qualitat democràtica. La participació ciutadana en les polítiques públiques és un dret de la persona
contemplat a la Constitució i a l’Estatut de la CAIB. Existeixen nombroses fórmules a les diferents
administracions i institucions públiques, desiguals i molt millorables, un sistema massa burocràtic i poc útil
per a les entitats ciutadanes sense afany de lucre i d'interès general. Hem d’aconseguir uns espais de
participació real i efectiu de la societat civil per consensuar les bases de la transició social, ecològica i
econòmica.

GOVERNANÇA1.

La pèrdua de drets socials laborals i els conflictes amb les institucions ha fet avançar una percepció que les
regles democràtiques estan en qüestió, augmentant la fragmentació social i política, així com la polarització i
estancament dels conflictes. Des de les entitats socials, demanam a les administracions un diàleg
democràtic més fluid, una gestió participativa més dinàmica, transparent i eficient, així com un enfortiment
dels programes comunitaris inclusius per millorar la cultura cívica i la cohesió social. Així mateix, s'ha
d'assegurar que aquest accés a la participació no exclogui cap col·lectiu, amb especial atenció a aquells més
vulnerables com les dones, els infants, la gent gran o els migrants.

Per això, les nostres institucions s'han d'articular com a espais oberts, comunitaris, estimats, participats,
ocupats per la ciutadania, espais d'afectes i cures. Cal enfortir-les alhora que les repensam i democratitzam,
impulsant noves formes de governança compartida i implicant-hi activament la ciutadania.

2.  PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Enfront de la degradació de la cultura democràtica, hem d’enfortir els valors cívics de la
convivència i de la participació activa de la ciutadania en la vida política i social.

És imprescindible anar cap a una altra governança, amb més diàleg i consens i amb més
participació de la societat civil.
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La llengua i la cultura centenària de les nostres Illes és de base catalana i si es debilita més, corre el risc
d'ensorrar-se. Perquè la cultura i la llengua han de ser protagonistes en els processos d'integració social i de
vida col·lectiva. Situant la cultura al centre de les polítiques, com a element substancial i estructural de les
mateixes, reforçarem la identitat, la creativitat i la universalitat de la nostra llengua i cultura. Situant la cultura
al centre, fomentarem una ciutadania responsable, solidària, implicada en la vida comunitària i en la lluita per
una societat justa, igualitària i veritablement democràtica. Situant la cultura al centre, protegirem les
condicions que permeten a totes les persones, sense discriminació, accedir, participar i contribuir a la vida
cultural de forma permanent (del mandat sobre els drets culturals de l'ONU).

Perquè la cultura és un dret universal irrenunciable, un instrument indissociable de l'educació per formar
ciutadans i ciutadanes crítics, democràtics, lliures, amb pluralitat d'idees i experiències vitals, que han de ser
respectades, valorades i viscudes en comunitat.

Hem de construir col·lectivament un ecosistema cultural equilibrat i sostenible, on el teixit cultural i creatiu de
base, la cultura popular, les petites i mitjanes empreses culturals, les iniciatives que proposen noves formes
d'economia en cultura i el mapa d'institucions i entitats públiques i privades, conformin un escenari cultural
interrelacionat, plural, divers, lliure i dinàmic.

3. CULTURA

Hi ha una evolució preocupant de l'atur de llarga i molt llarga durada. Tot i que les xifres d'atur venien, abans
de la COVID, experimentant un descens progressiu -malgrat que havien augmentat les taxes de precarietat i
temporalitat-, la pandèmia ha provocat un increment de la precarietat i la incertesa fins a nivells fins ara
desconeguts. Revertir aquesta dinàmica implica un gran canvi en la política econòmica i social de la nostra
societat i especialment del nostre model productiu, basat principalment en el turisme.

4. TREBALL

Enfront de l'augment de la precarietat laboral, hem d'anar cap a una societat en què tothom
pugui tenir un treball digne.

Envers els atacs i la pèrdua progressiva de la cultura pròpia, hem de fer de la cultura la nostra
aportació a la globalització i la interculturalitat a la qual es dirigeix el món i situar-la al centre de
les polítiques públiques.
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Tots els informes assenyalen l’habitatge com un factor de risc que està augmentant com a resultat de les
pressions a què està sotmès el mercat de l’habitatge i que exclou moltes persones del mercat immobiliari, tant
de compra com de lloguer. Es fa necessari «implementar mesures d’accés i manteniment de l’habitatge:
foment i ajuts al lloguer, pagament de subministraments (bo social), limitació dels preus de lloguer, pla de
rehabilitació i renovació d’habitatges i espais urbans, col·laboració pública-privada per a HPO» (EAPN). Hem de
veure la reconversió turística com una oportunitat per habilitar milers d'habitatges amb preus socials.

5. HABITATGE

La crisi econòmica general d’Espanya i d’Europa torna a posar en debat el sistema de pensions. Per a l’any
2030, es preveu un índex d’envelliment a les illes Balears del 168,02 % i un índex de sobreenvelliment del 14,2
%. Això suposarà un increment de demanda de prestacions, places residencials, centres de dia i hores
d’ajuda a domicili. Hem d’impulsar un envelliment actiu on les persones grans siguin protagonistes i
assegurar el tractament social i sanitari que han de rebre en cas de necessitat. Hem d’anar cap a serveis
comunitaris i domiciliaris d’atenció a la dependència.

6. ENVELLIMENT

Enfront de l'augment de la precarietat laboral, hem d'anar cap a una societat en què tothom
pugui tenir un treball digne.

El dret a l’habitatge no pot esperar més. Cal passar d’un dret sobre el paper a una realitat.

La majoria d'indicadors de precarietat laboral van encara en contra les dones, també en el treball domèstic i
de cures. Si afegim els impactes de la COVID, veurem que cal fer un esforç especial a favor de les dones. La
transició social no ha d'acabar fins que no s'hagi acabat amb la violència cap a les dones i amb les diferents
discriminacions basades en el gènere en tots els àmbits.

7. IGUALTAT DE GÈNERE

 Enfront de la desigualtat estructural de la situació de les dones, hem d’anar cap a una
societat totalment igualitària, que elimini la violència de gènere en totes les seves
manifestacions.
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Les illes Balears presenten una desigualtat de rendes elevada. Es troben entre els territoris europeus amb un
índex de Gini per sobre de la mitjana europea. La pobresa persisteix entre els menors de 16 anys i en el
col·lectiu femení. Hi ha un increment notable de la proporció de població que viu en llars amb carència
material i de la població que té dificultats per a arribar a final de mes. 

«Estam convençuts, i la nostra experiència en altres emergències socials ho avala, que la cronificació de la
pobresa i de l'exclusió es pot evitar si després d'una primera fase d'atenció urgent de les necessitats bàsiques
(salut, alimentació,...), es passa com més aviat millor a mesures no assistencialistes basades en la inclusió i en la
garantia d'ingressos, com poden ser un treball digne o unes prestacions socials efectives i àgils, tenint sempre
per bandera les premisses de defensa de drets i respecte a la dignitat de les persones» (EAPN). Cal impulsar
una renda bàsica universal d'emergència per a qualsevol persona que la sol·liciti, en la situació actual de la
pandèmia, en el camí de substituir les actuals rendes condicionades, cap a una renda bàsica universal i
incondicional, que garanteixi un mínim de dret material a l'existència.

8. POBRESA

Hem d'erradicar qualsevol classe de pobresa, garantint el dret de la ciutadania a l'existència
material, amb una renda bàsica universal.

Les persones immigrants, refugiades o pertanyents a minories ètniques són les que més probabilitats tenen
de viure discriminacions socials intenses. Quan entren en processos de marginació, viuen en condicions
precàries, en allotjaments massificats i insalubres. Aquesta situació provoca segregació espacial i fomenta la
creació de guetos en entorns on els habitatges són més econòmics, perquè tenen pitjors condicions
d’habitabilitat i dèficit de condicions i serveis. Els immigrants també s’han de beneficiar de polítiques
inclusives i de drets de participació, així com de les obligacions socials i culturals que això implica.

9. IMMIGRACIÓ

Moltes persones migrades queden relegades a situacions de marginalitat. És imprescindible
que les persones migrades formin part de la ciutadania, amb els mateixos deures i drets 



Malgrat existeixen diferents lleis que vetllen pels seus drets, sovint els infants són víctimes de la pobresa,
l'accés desigual als serveis i l'abandonament, tant en els territoris pobres com en els més rics. Per això, hem de
remarcar la necessitat de proporcionar als infants una protecció especial i atendre el seu interès superior,
complint l'establert tant a la Declaració de Ginebra de 1924 sobre els Drets de la Infància, a la Declaració dels
Drets de la Infància de 1959 i a la Convenció sobre els Drets de la Infància de 1989. 

Els infants, tal com s'especifica als anteriors documents, són individus amb dret de ple desenvolupament físic,
mental i social, i amb dret a expressar lliurement les seves opinions. En aquest sentit, hem d'establir un entorn
protector que els defensi de l'explotació, el maltractament i la violència, en qualsevol de les seves formes. 

Els infants hauran de disposar d'oportunitats i serveis que garanteixin el seu desenvolupament físic, mental,
moral, espiritual i social de manera saludable i normal i en condicions de llibertat i dignitat. Així mateix, hem
de garantir el seu dret al joc i a la ciutat, assegurant la seva autonomia i el seu creixement ple, tenint sempre
en compte que el benestar dels nins i nines ha de derivar de la responsabilitat col·lectiva entre les famílies, les
administracions públiques i la societat civil, que també haurà de vetllar perquè se satisfacin els seus drets i
necessitats.

10. INFÀNCIA
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Enfront de la vulnerabilitat dels infants, hem de garantir els seus drets i necessitats des de la
responsabilitat col·lectiva.

El 2018, el 12% de les persones d'entre 15 i 24 anys i el 19,6% de la població d'entre 20 i 34 anys no tenien feina
ni rebien cap classe d'educació o formació. En el quart trimestre de 2019, el 30,51% dels menors de 25 anys
estaven en situació de desocupació i més del 70% dels treballadors joves tenia un contracte temporal.

Com era d'esperar, la COVID-19 ha empitjorat aquestes xifres: Durant les primeres setmanes del confinament,
la taxa d'atur entre els joves se situà en el 25,2%, enregistrant un increment més de dues vegades superior al
que es donà entre la població de 30 a 64 anys. 

11. JOVENTUT

Enfront de la situació “d’oblit” que pateix la població jove, l’hem de fer partícip de les polítiques
públiques i enfortir mesures que evitin la seva exclusió social.
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El 2018, el 12% de les persones d'entre 15 i 24 anys i el 19,6% de la població d'entre 20 i 34 anys no tenien feina
ni rebien cap classe d'educació o formació. En el quart trimestre de 2019, el 30,51% dels menors de 25 anys
estaven en situació de desocupació i més del 70% dels treballadors joves tenia un contracte temporal.

Com era d'esperar, la COVID-19 ha empitjorat aquestes xifres: Durant les primeres setmanes del confinament,
la taxa d'atur entre els joves se situà en el 25,2%, enregistrant un increment més de dues vegades superior al
que es donà entre la població de 30 a 64 anys.

El mes d'abril de 2020, hi havia un 33,3% més de persones joves a l'atur, més un 82,4% que eren demandants
d'ocupació. Si en paral·lel a aquests percentatges tenim en compte que les probabilitats d'ocupar llocs de
treball precaris són sempre majors entre la població jove, ens trobam davant un escenari que situa aquest
col·lectiu en un alt risc d'exclusió i vulnerabilitat social, estretament lligats a la pobresa.

En aquest sentit, convé, per una banda, ampliar la dimensió de les polítiques de joventut per a la consecució
d'una participació efectiva en el disseny i formulació de les polítiques que els afecten directament. Això
s'aconsegueix, entre altres mesures, habilitant els instruments necessaris al servei de les necessitats dels
joves, generant confiança intergeneracional i obrint espais de participació efectius que els impliquin, mentre
fomenten l'educació en la participació i faciliten la presència dels joves condicionats pels diferents tipus
d'exclusió.

Pel que fa al problema de la desocupació juvenil (i els consegüents riscos de pobresa i exclusió), convé
prendre mesures orientades a millorar l'accés a l'educació; a afavorir l'accés a l'habitatge i a millorar l'accés
de la joventut a la cultura i el lleure (assegurant-hi l'accés universal amb la inversió de recursos).
 

12. JOVENTUT

Enfront de la situació “d’oblit” que pateix la població jove, l’hem de fer partícip de les polítiques
públiques i enfortir mesures que evitin la seva exclusió social.



La crisi de la COVID ens ha obert els ulls a la importància de la salut col·lectiva. La salut de tota la població
(residents i turistes) ha esdevingut un valor que transcendeix la salut individual. Hem comprovat també la
importància que té la capacitat assistencial respecte de la seguretat sanitària i l'economia de turisme i oci. Per
tant, és imprescindible reforçar l'atenció sanitària pública, la investigació i la formació, a més de la qualitat
professional i salarial de totes les persones que hi treballen. Hem d'apostar per una cultura de la prevenció
sanitària i per una educació sanitària de qualitat.

13. SANITAT
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El sistema sanitari és encara massa vulnerable. Per tant, hem de garantir totalment
l'assistència bàsica i la construcció d'una política sanitària basada en la recerca, la formació i
la prevenció.

L'augment dels problemes socials i de les persones que demanen ajuda han anat arraconant els serveis
socials a la gestió del cas i no a l'enfrontament de l'arrel del problema. Hem d'aconseguir prestacions
bàsiques que siguin àgils i fàcils de gestionar, per poder dedicar més esforç al treball comunitari i preventiu,
de la mà dels veïns i de les entitats socials dels barris de les ciutats i pobles.

14. SERVEIS SOCIALS

Hem de passar de la xarxa de serveis socials públics centrats en la gestió individual de la
demanda a uns serveis socials d'ample base comunitària, treballant amb els veïnats i les
entitats de cada barri.



Agenda
d'objectius
per a
l'habitatge 
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INTRODUCCIÓ

S'han d'activar accions per fer més accessible l'habitatge en zones de preus
tensats, establint un sostre de preu pels nous, alhora que s'estableixen preus
raonables de lloguer també per als habitatges que ja són al mercat.

La lluita contra l'infrahabitatge passa per l'adaptació del parc d'habitatge -
també de la pública- a les condicions mínimes d'accessibilitat, habitabilitat i
salubritat. Impulsar la rehabilitació d'habitatges de zones urbanes
degradades, com per exemple Son Gotleu, Can Capes, Camp Redó, etc., hem
de diagnosticar i eliminar l'infrahabitatge.

La prevalença de l'oferta il·legal en habitatges turístics, tot i la legislació
vigent, es fa necessari un major control, així com l'impuls d'al·licients per a la
seva incorporació al mercat de lloguer convencional, com fa el programa de
"lloguer ètic" de Menorca.

És necessari impulsar mesures que afavoreixin els compradors residents i
regular l'activitat immobiliària especuladora per tal d'equilibrar els preus de
compravenda, ara marcats per la forta demanda estrangera.

Les modificacions urbanístiques poden fer-se amb una mirada social in en
clau d'habitatge. Per tant, s'han d'habilitar mesures urbanístiques que
facilitin l'accés a l'habitatge als col·lectius amb majors dificultats, així com a
la població resident en general.

La importància de l'activitat privada en el sector de l'habitatge fa necessari
convenient per les dues parts, una col·laboració público-privada.
L'Administració ha de promoure la col·laboració amb promotors privats que
vulguin construir habitatge social, oferint-los avantatges fiscals i
administratius. També cal millorar la cooperació i la transversalitat entre
administracions i organismes competents en matèria d'habitatge i serveis
socials.

Les noves tecnologies la gestió dels "big data" ens han de facilitar la
necessària transparència, ja que la informació sobre la dinàmica de
l'habitatge ha de ser accessible i clara per a tota la ciutadania.

El dret a l'habitatge no pot esperar més. Cal passar d'un dret fictici a una
realitat per a tota la població.

Tots els informes assenyalen l'habitatge com un factor de risc de marginació
social, que està augmentant com a resultat de les pressions a què està
sotmès el mercat de l'habitatge i que exclou moltes persones del mercat
immobiliari, tant de compra com de lloguer. La distorsió existent entre el
preu de l'habitatge i l'estancament dels ingressos familiars, els plans
d'habitatge es fan no només necessaris per a la població desfavorida, sinó
per a una gran part de la població que, precisament per aquesta distorsió, no
pot accedir a habitatge lliure. Per tant, es fa necessari «implementar mesures
d'accés i manteniment de l'habitatge: foment i ajuts al lloguer, pagament de
subministraments, limitació dels preus de lloguer, pla de rehabilitació i
renovació d'habitatges i espais urbans, col·laboració pública-privada per a
HPO,...» (EAPN). També hem de veure la reconversió turística com una
oportunitat per habilitar milers d'habitatges amb preus socials.

Ens hem d'apropar any rere any a la mitjana europea de parc d'habitatge
social, ja que la nostra comunitat se situa a la cua europea de les polítiques
de l'habitatge. Hem de lluitar contra els desnonaments, mitjançant la
prohibició total dels desnonaments a aquelles persones que no tenen els
ingressos mínims per cobrir les necessitats bàsiques, en tot cas hi ha d'haver
suficients habitatges públics per allotjaments d'emergència.

Donada la dificultat per trobar sol edificable, hem de reconvertir en
habitatges socials determinats edificis obsolets. Com s'exposa al document
sobre reconversió turística, hem d'impulsar el canvi d'ús de places turístiques
obsoletes, transformant-les en habitatge protegit, potenciant les
cooperatives de reconversió d'habitatges.

Sabem que hi ha milers d'habitatges tancats que no s'usen. Per tant cal
habilitar estratègies per apropar a propietaris i llogaters, per a la seva
conversió d'habitatges tancats en habitatges de lloguer amb sostre de preu. 



PROPOSTES
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HABITATGE PROTEGIT1.

Enfront de l’actual posició a la cua en habitatge social, hem de trobar estratègies per apropar-nos a la mitjana
europea. 

La nostra comunitat està a la cua en habitatges protegides, fruit d'una política
d'habitatge social orientada, en la seva pràctica totalitat, al règim de venda. En els darrers
20 anys, només s'han construït uns mil habitatges socials en règim de lloguer, per uns
100.000 de promoció privada. En aquests moments, hi ha uns 4.000 habitatges públics.

Per arribar a la mitjana europea, hem de tenir uns 4 habitatges socials per cada 100
habitants, o sigui uns 46.000. Caldria fer una inversió anual sostinguda per en 10 anys
construir 20.000 habitatges.

Hem de declarar tota Mallorca com zona d'emergència residencial i prohibir els desnonaments a
aquelles persones o famílies que no tenen els mínims ingressos per cobrir les necessitats
bàsiques. 

Hem d'evitar situacions de desnonaments mitjançant mediacions i assessoraments, acords amb
els jutjats i altres organismes. 

Hem de tancar acords amb els bancs i entitats financeres i, si això no és possible, actuar amb les
expropiacions temporals, segons permet la llei. 

Prioritzar la creació de les oficines antidesnonaments en tots els ajuntaments i disposar d'un
mínim de 100 habitatges públics per a situacions d'emergència residencial de persones o famílies
vulnerables.

2. DESNONAMENTS

Enfront de l'actual emergència residencial, hem d'aplicar una protecció efectiva contra els desnonaments.

1 Declaració administrativa que afecta una zona geogràfica concreta, sigui un districte, un municipi o una illa, quan s'acrediten objectivament greus dificultats en
l'accés a l'habitatge per part de la ciutadania, d'acord amb els indicadors legalment i reglamentàriament establerts, i que s'ha d'acompanyar sempre d'un pla
d'acció per donar una resposta proporcionada a la situació detectada de persones o famílies vulnerables.
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3. RECONVERSIÓ I HABITATGE SOCIAL

Enfront de la situació d'obsolescència de determinats edificis turístics o industrials, hem d’impulsar la
reconversió dels mateixos en habitatges protegits.

La declaració d’edificis obsolets que ara tenen funcions turístiques o d’altre mena hauria
de donar peu a la seva reconversió en habitatges socials. 

Com hem exposat al document sobre reconversió turística, ara tenim una oportunitat per
treure del mercat turístic una planta obsoleta que, amb les corresponents mesures legals
i rehabilitades, es podria dedicar a habitatges socials de diferent tipologia en diverses
zones de Mallorca. 

Programes de lloguer ètic i col·laboració amb les immobiliàries, promovent mesures per
incentivar els propietaris de pisos desocupats perquè els treguin al mercat amb garanties
públiques.

Gravar especialment a través de l'impost de béns immobles (IBI). L'IRPF i altres taxes locals, els
propietaris que tenen els pisos desocupats més de sis mesos sense causa justificada i no els
treuen al mercat.

Recolzar el Govern per aplicar la Llei d'Habitatge als grans tenidors de pisos desocupats, tal
com preveu el desenvolupament de la Llei d'Habitatge de les Illes Balears. Estam a favor de
l'expropiació temporal als grans tenidors per habilitar habitatge social.

No és just que hi hagi milers d'habitatges privats tancats i sense habitar mentre hi ha milers de
ciutadans que necessiten un habitatge digne. Per tant, hem de fer accions per posar al mercat
accessible aquests habitatges, mitjançant:

4. PARC D'HABITATGE DE LLOGUER

Enfront de la manca d’actuacions pel que fa als habitatges tancats, hem d’habilitar estratègies per a la seva
conversió en habitatges de lloguer amb sostre de preu. 
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5. PREU DEL LLOGUER

Enfront d’uns habitatges amb preus impossibles, hem de posar a l’abast habitatges amb preus limitats, per tal
de fer-los més accessibles.

Impulsar ajudes per a les entitats ciutadanes que fan feina en aquest camp, perquè
tenguin programes antidesnonaments.
Establir un índex de referència de preus de lloguer per als diferents barris i tipologies
d'habitatges de Palma.
Posar en marxa les iniciatives necessàries per limitar els preus de lloguer quan no hi
hagi altra alternativa.
Tipus d'IBI reduït per als propietaris que lloguin a preus assequibles.
Tipus d'IBI augmentat per als propietaris que lloguin per sobre el preu de referència.

Segons reconeix el Decret 21/2018 del Govern central, el lloguer és un problema per a
moltíssims de ciutadans espanyols, ja que el percentatge que dediquen a pagar un
lloguer pot arribar fins al 40% dels ingressos. A les Balears més de 400.000 persones
viuen en cases en règim de lloguer. Uns 160.000 paguen el lloguer més d'un 30% dels
seus ingressos. Les dues terceres parts estan en risc de pobresa. Els illencs i illenques
necessitam quasi el doble d'esforç salarial que la resta d'espanyols per pagar un lloguer.

Hem de donar suport econòmic per cobrir necessitats especials d'accés al lloguer
d'habitatge, mentre no s'implanti la Renda Bàsica Universal, així com:

Hem de vetllar per les bones condicions dels habitatges , garantir l'habitatge digne i lluitar contra
l'infrahabitatge, ajudant a adaptar-ne les condicions a les persones amb necessitats especials,
dependents i/o en situació de pobresa, per tal que hi puguin seguir vivint de manera digna. Hem
de reduir el percentatge d'habitatges que estan sotmesos a renous, contaminació o vandalisme,
avui entorn al 35%.

6. INFRAHABITATGE

Enfront de l'existència d'habitatges ineficients i indignes, hem d'impulsar programes orientats a la seva
rehabilitació pública.
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7. LLOGUER TURÍSTIC

 Enfront del creixement del mercat -sovint irregular- de lloguer vacacional, hem de controlar l'ús turístic il·legal
per habilitar més habitatges de lloguer.

Malgrat l’aprovació de la llei d'habitatges vacacionals, segueix existint una oferta il·legal a
tot arreu. 

Es tracta de controlar amb inspeccions i altres instruments l'existència d’aquesta oferta
irregular i motivar els propietaris que passin els seus habitatges a lloguer convencional.

El sector immobiliari és la segona activitat econòmica del sector serveis i en canvi només ocupa
l'1% de la població activa. És una activitat que, des de fa un temps, va creixent amb cada crisi, ja
que molts residents es veuen forçats a vendre. L'existència d'una forta demanda estrangera
d'europeus del nord (Alemanya, Suècia, Dinamarca, Regne Unit, etc.) fa que els preus estiguin més
en consonància amb el poder adquisitiu dels ciutadans d'aquells països, molt més que amb la
dels residents Balears. 

Per tal d'equilibrar aquest fenomen i donar més oportunitats als residents, s'hauria d'estudiar la
manera de regular l'activitat immobiliària a les Illes.

8. INVERSIÓ LOCAL I NACIONAL

Envers la situació actual de l’illa com a “paradís” per a la inversió immobiliària estrangera, que suposa un 30%
de les compravendes, hem d’impulsar una regulació més efectiva d’aquest negoci, que doni més
oportunitats als compradors residents.
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9. ESPECULACIÓ

Enfront de polítiques urbanístiques que primen el comerç i l'especulació, hem d’avançar cap a un urbanisme
social en clau d'habitatge.

Amb mesures sobre els preus de lloguer i compra-venda, desenvolupades en altres apartats del
document.
Fomentant la diversitat tipològica dels habitatges, reflex de la diversitat social.
Impulsant models d’habitatge cooperatiu, en el qual l’Administració o propietaris privats cedeixen
solars en desús on els socis cooperativistes puguin construir i, a través d’una entrada i d’una quota
mensual, adquireixen drets d’ús sobre els habitatges per un període determinat (75-90 anys). D’aquesta
manera, l’habitatge passa a concebre’s com a bé d’ús i no com a inversió.
Dissenyant habitatges des d’una perspectiva de gènere que incorporin espais comunitaris que
afavoreixin la convivència i la conciliació familiar.
Activant estratègies específiques d’accessibilitat a l’habitatge per a gent gran. Especialment en els
centres històrics i nuclis tradicionals, les condicions dels edificis residencials poden arribar a convertir-
se en una causa d’exclusió social. La impossibilitat d’instal·lar-hi ascensors, per exemple, afecta
directament a la seva autonomia i, conseqüentment, a la seva salut física i mental. Una possible mesura
enfront aquesta situació consistiria en habilitar habitatges socials en planta baixa, flexibilitzant la
normativa de canvis d’ús de locals en casos específics. 
Per altra banda, el problema creixent de la gent gran que viu sola podria pal·liar-se amb el foment de
l’habitatge transgeneracional i/o assistencial.

Perquè això sigui possible, hem de planificar i realitzar noves mesures urbanístiques que facilitin l'accés a
l'habitatge als col·lectius que tenen més dificultats, així com a la població resident en general.

Hem d'impulsar polítiques d'habitatge basades en l'urbanisme que afavoreixin l’accessibilitat dels
habitatges tant en clau econòmica com física i social:

L'Administració ha de promoure la col·laboració amb promotors privats que vulguin construir habitatge
social, oferint-los avantatges fiscals relatius a l’IBI i a les llicències urbanístiques, així com tramitar aquests
expedients de forma prioritària, sense oblidar la necessària reorganització de les àrees d’Urbanisme per
tramitar la resta dels expedients en els terminis que marca la llei (3 mesos). 

10. COL·LABORACIÓ PÚBLICO-PRIVADA

Enfront dels interessos contraris a promoure acords público-privats, hem de fomentar aquesta metodologia
de col·laboració.
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11. COOPERACIÓ I TRANSVERSALITAT

Enfront de la descoordinació administrativa, hem de procurar
una cooperació interadministrativa eficaç. 

Hem d’exhortar i col·laborar amb les altres administracions, especialment
amb el Govern de la Comunitat Autònoma, que és el qui té la
competència exclusiva en matèria d’habitatge, complementant-se amb
els diferents organismes municipals que garanteixen habitatge,
allotjament i serveis socials necessaris.

Accions de reforç de la gestió, consolidació de l'observatori i monitoratge de l'evolució de la situació de
l'habitatge i de l'impacte de les mesures preses que permeti recolzar i nodrir unes polítiques
d'habitatge adaptades a la realitat local
Contractar estudis externs concrets sobre temes puntuals.
Conveni amb la UIB per fer recerca sobre aspectes que afectin l'habitatge.
Coordinar per part d'Ibestat les dades dels diferents organismes i departaments municipals que tenen
informació sobre habitatge.
Presentar els resultats aprofitant les potencialitats dels sistemes d'informació geogràfica.
Establir un panel d'indicadors per monitorar trimestralment les polítiques d'habitatge.

Per avançar en aquesta línia proposam:

12. TRANSPARÈNCIA

Enfront dels casos d’informació parcial i oculta sobre la dinàmica de l’habitatge,
hem d’assegurar l’accés una informació clara, transparent i accessible. 



Agenda
d'objectius per a
la implementació
d’una Renda
Bàsica Universal
Incondicional
(RBUI) a les Illes
Balears
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INTRODUCCIÓ

La Renda Bàsica Universal Incondicional (RBUI en endavant) és una
prestació monetària periòdica que haurien de rebre totes les
persones d'un lloc determinat, sense cap contraprestació i
independentment de la seva situació econòmica. Aquesta RBUI seria
un sòl de totes les altres prestacions socials monetàries existents; si
una persona cobra una prestació superior, aquesta s'elimina fins a
l'import de l'RBUI, però segueix percebent la resta de la prestació.

La RBUI difereix dels subsidis condicionats com la Renda Social
Garantida o l'Ingrés Mínim Vital, que tenen com a funció ajudar a les
persones que es troben en situacions de pobresa (és a dir, a
posteriori, sense caràcter preventiu). La RBUI hauria de servir per
mitigar el risc de pobresa i eliminar totes les traves burocràtiques
que ara existeixen per obtenir una prestació social (atur, Renda
Social Garantida, Dependència, etc.), ja que la seva aplicació és
senzilla.

La RBUI s'hauria de considerar com un dret universal i, d'aquesta
manera, acabaria amb els estigmes socials que poden crear ara les
prestacions condicionades existents. Amb la RBUI es garantiria el
dret essencial de la ciutadania a l'existència material, al mateix nivell
de la sanitat, l'educació o la dependència.

A més, i donada la gran precarietat laboral que existeix, la RBUI
donaria més poder de negociació a les persones respecte als
condicionants del mercat laboral. D'altra banda, facilitaria l'exercici
del dret a l'habitatge, generaria més consum i contribuiria a
dinamitzar l'economia, impulsaria l'emprenedoria i donaria més
opcions perquè les persones es dediquessin al que realment els
motiva i interessa.

No es pot negar que la proposta té un cost molt elevat, però una de
les fórmules de finançament s'articularà a través de reforma de
l'IRPF. Dit d'una altra manera, tècnicament és del tot viable el
finançament d'una Renda Bàsica Universal i Incondicional, i en el cas
espanyol exigeix una reforma fiscal d'imposició progressiva, en la
qual la majoria de la població sortiria guanyant i la minoria més rica
sortiria perjudicada. També és cert que no ha estat implantada
encara a cap país occidental, però sí que s'han fet experiències i
proves pilot.

Una RBUI "emancipadora" ha de significar, via fiscal, una redistribució
real de la renda i per tant una eina per disminuir les grans
desigualtats existents. La proposta de RBUI també suposa una
valoració social dels treballs reproductius (domèstic, treball de cures,
treball voluntari, d'activisme...) No sols és productiu per a la societat
el treball directament remunerat, malgrat que només sigui aquest el
que es reconeix com a "econòmic" en la doctrina oficial dels estats i
de la literatura acadèmica majoritària.

Donada la gran transformació industrial deguda a la digitalització-
robotització i la transformació energètica també pot ser una forma
de gestionar, amb criteris d'equitat, els costos de transició i servir de
recurs social per mitigar els efectes negatius dels canvis que es
produeixin en el món laboral i social en els anys vinents. La proposta
forma part del debat i l'estratègia sobre la transició cap a un altre
tipus de model productiu, competitiu, socialment inclusiu i
ecològicament sostenible per a les nostres Illes.



PROPOSTES

1.Impulsar el coneixement de la proposta a tota la població, a través de les entitats socials,
mitjançant debats i reflexions sobre la RBUI.

2. Crear un grup de treball entre les institucions, els agents socials i la societat civil, per
avaluar el grau d’acord entorn la idea d’una RBUI i, eventualment, posar damunt la taula
les possibles propostes de la seva aplicació, una vegada analitzats els estudis de viabilitat
fets. 

3. Posar les Illes Balears en el mapa de la innovació social. Des d’aquest mateix grup de
treball, analitzar la possibilitat d'establir un pla pilot d'aplicació d'una RBUI a un
determinat i limitat espai territorial de les Illes (per exemple, Formentera) per obtenir
dades empíriques sobre els seus efectes, positius i negatius, i poder tenir-los en compte
de cara a una possible generalització de la RBUI al conjunt de la població de la
comunitat.

4. Estudiar la possibilitat de finançament amb Fons Europeus del Pla Pilot de l’anterior
punt.

5. Estudiar en detall les prestacions econòmiques que en aquests moments s’estan
aplicant a la nostra Comunitat, el seu volum econòmic, el nombre de persones a les que
arriben i els recursos humans destinats a la seva tramitació i seguiment per a, en la
perspectiva de fer més eficaces i eficients les polítiques públiques autonòmiques
destinades a l'eradicació del risc de pobresa i exclusió social, avaluar tot seguit les
possibles millores d'aquestes prestacions.
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Les nostres propostes per implantar la RBUI a les Illes Balears: 



Foto: Maribel Moreno. Palma 365.



3. PROJECTES 
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inicials del Fòrum per a una
aliança público-privada
transformadora 



El setembre de 2022 el Fòrum de la Societat Civil i un grup de professionals
liderats per l’arquitecta i urbanista sostenible especialista en Desenvolupament
Territorial Regeneratiu Aliana Rodríguez Alonso i un ampli grup d’especialistes
locals, amb trajectòria en coordinar metodologies participatives per impulsar
iniciatives de desenvolupament sostenible, han registrat a l'Oficina d'Inversions
Estratègiques del Govern una sol·licitud perquè el Govern recolzi una Aliança
Público-Privada Transformadora (APPT) que permeti finançar projectes de la
societat civil orientats a impulsar la transició econòmica, ecològica i social a les
Illes Balears. 

Aquesta metodologia nova i pionera a les illes de finançament, permetria a la
societat civil organitzada, amb ampli bagatge i coneixement sobre temes de
desenvolupament, accedir a finançament públic, especialment quan hi ha
oportunitats excepcionals per a executar recursos, com és el cas dels Fons
Europeus. 

La metodologia proposada, permet capil·laritzar els diversos fons públics a partir
d'una bateria inicial de 64 projectes que des de les diferents entitats que integren
el Fòrum, promouen l'impuls i transformació cap a un nou model social,
econòmic i ambiental a les Illes Balears. El marc de la L’APPT permetria incloure
nous projectes impulsats per tots els sectors de la societat balear. 

Aquí presentam el resum dels projectes proposats per les entitats del Fòrum, que
serien iniciatives tractores inicials molt concretes per a la transició econòmica,
ecològica i social a les nostres illes. 
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Propostes d'intervenció / acció de les entitats 
del Fòrum de la Societat Civil 

PROJECTES PER A LA
TRANSICIÓ ECONÒMICA
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Impuls de
l'agricultura
professional a
Palma.

Dissenyar i implementar
un sistema de reutilització
d'ampolles de vi 
demostrant la seva
viabilitat tècnica,
econòmica  i ambiental .

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ ECONÒMICA
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REUTILITZACIÓ D'ENVASOS DE VI A MALLORCA

PARC AGRARI DE PALMA



Promoció de la
diversificació econòmica i
l’economia social

Revitalitzar els olivars de la
Serra de Tramuntana i
fomentar el sector primari.

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ ECONÒMICA
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RECUPERACIÓ D'OLIVARS EMBLEMÀTICS

ARTICULACIÓ D'ECOSISTEMES COOPERATIUS LOCALS



Reduir impacte sobre
espècies, hàbitats i clima,
millorar l'estat del recurs
pesquer i el rendiment
econòmic, i acabar amb la
pesca il·legal.

Generar un espai de debat
i anàlisi per a la societat
civil organitzada sobre la
transició ecològica, social
i econòmica.

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ ECONÒMICA
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OBSERVATORI DE LES TRANSICIONS

TRANSFORMACIÓ DE LA FLOTA PESQUERA



Fomentar la transició a
l'agroecologia, el consum
de producte local i les
cooperatives de consum,
prenent com a laboratori
la Serra de Tramuntana. 

Elaboració d'indicadors de
transició ecosocial i costos
de transició en la
perspectiva 2030

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ ECONÒMICA
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INDICADORS I COSTOS DE LA TRANSICIÓ ECOSOCIAL

ECOTERRITORI SERRA DE TRAMUNTANA



Augmentar la producció
agrícola i ecològica en el
Pla.

Optimitzar la producció
d'aliments i establir canals
de repartiment dels
excedents per a evitar
rebutjar-los.

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ ECONÒMICA
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PREVENCIÓ I CANALITZACIÓ DEL MALBARATAMENT ALIMENTARI

IMPULS AL PRODUCTE AGRARI ECOLÒGIC AL PLA DE MALLORCA 



Acompanyament tècnic
del sector agrari mallorquí
cap a la transició
ecològica i la sobirania
alimentària.

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ ECONÒMICA
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TRANSICIÓ ECOLÒGICA AGRÀRIA I SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

Acompanyament
d'organitzacions socials i
transformació d'activitats
en iniciatives d'economia
social.

TRANSFORMACIÓ D'ACTIVITATS EN INICIATIVES D'ESS



Digitalització del
comerç de
proximitat.

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ ECONÒMICA
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DASHBOARD DE COMERÇ DE PROXIMITAT

Comptar amb
indicadors
aplicables a la gestió
turística a la
comarca

OBSERVATORI DEL TURISME AL PLA DE MALLORCA



Desenvolupar un pla integral
que vinculi empreses
privades i l'administració
pública, permetent
optimitzar consums, costos i
reaprofitament dels
recursos.

Transició energètica

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ ECONÒMICA
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HIDRÒGEN VERD

PLA D'ECONOMIA CIRCULAR EMPRESES PRIVADES - ADMINISTRACIÓ PÚBLICA



Logística i distribució.

Recuperar i dinamitzar
l'activitat agrícola,
ramadera i forestal de les
finques de muntanya amb
bones pràctiques.

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ ECONÒMICA
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GESTIÓ SOSTENIBLE DE FINQUES DE MUNTANYA

PROJECTE MOLL VELL



Generar indicadors de
temàtica econòmica,
social i ambiental de la
comarca.

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ ECONÒMICA
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OBSERVATORI DEL PLA DE MALLORCA

Impulsar relacions de
col·laboració entre el sector
privat i el tercer sector (entitats
sense ànim de lucre que
presten serveis a la comunitat
en general o a població en
situació de vulnerabilitat).

OBSERVATORI D'EMPRESA I TERCER SECTOR



Digitalització i
transport.

Dinamitzar el sector
primari i generar activitat
econòmica en matèria de
ramaderia amb criteris de
bones pràctiques.

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ ECONÒMICA
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IMPULS A LA RAMADERIA SOSTENIBLE

EXCURSIONS PER MALLORCA EN TAXI



PROJECTES PER A LA
TRANSICIÓ ECOLÒGICA
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Propostes d'intervenció / acció de les entitats 
del Fòrum de la Societat Civil 



Generar dades de tipus
ambiental (contaminació),
econòmic i social per a la
gestió del turisme de
creuers.

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

149

EVALUACIÓ DEL TURISME DE CREUERS

Formació Dual instal·lació i
manteniment d'energies
renovables per a
col·lectius vulnerables.

FORMACIÓ EN ENERGIES RENOVABLES 



Implementar projectes en
matèria d'ús públic, voluntariat,
educació ambiental i
investigació en les finques de
la Trapa i Ca'n Raleta, a través
de la gestió cooperativa.

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
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PROJECTES DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI A LA SERRA DE
TRAMUNTANA

Dinamitzar el sector primari i
generar ocupació en matèria
d'aprofitament forestal amb
criteris de bones pràctiques,
amb aplicacions per a la
transició energètica.

GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE I BIOMASSA 



Crear una xarxa de
vigilància i custòdia
implicant actors públics i
privats.

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
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CUSTÒDIA I VIGILÀNCIA DEL LITORAL I TORRENTS

Impulsar la transició
energètica a través de
comunitats de consum.

CREACIÓ DE COMUNITATS ENERGÈTIQUES



Millorar la conservació de
la fauna marina balear en
els espais marins protegits
del litoral balear.

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
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IDENTIFICACIÓ D'ÀREES MARINES IMPORTANTS PER A LA FAUNA 

Crear una xarxa de 10-12
santuaris marins per a la
fauna balear.

XARXA DE SANTUARIS MARINS

Carlos Nicolás Wenham - Certamen MARE

Tobías Dawson- Certamen MARE



Millorar l'estat de
conservació de les badies
d'aigües poc profundes,
amb especial atenció a les
prades de posidònia.

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
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RESTAURACIÓ DE BADIES SOMES

Crear un marc tècnic-
normatiu per a col·locar
plaques fotovoltaiques en
teulades evitant l'impacte
visual.

MARC TÈCNIC I NORMATIU PER A SOLARITZAR TEULADES 

David Carreras, OBSAM.



Extraure les xarxes i arts de
pesca abandonats i furtius
en la Mar Balear, implicant
els pescadors.

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
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XARXES FORA, PEIX A DINS

Analitzar i difondre
coneixement sobre els
fenòmens que afecten la
població en termes de
desigualtats socials,
econòmiques i emergència
climàtica

OBSERVATORI D'ANÀLISI CRÍTICA ECOSOCIAL

David Arquimbau.



Conscienciar de l'estat
actual tant de la qualitat
dels ecosistemes de
balears com les
problemàtiques que els
amenacen.

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
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EDUCACIÓ AMBIENTAL

Dissenyar i implementar un
programa d'educació
ambiental per la
transformació social a
nivell balear.

PROGRAMA D'EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A LA TRANSFORMACIÓ
SOCIAL

Lluna Mas Escandell - Certamen MARE.



Disseny d'un distintiu amb
base ambiental per a
establiments de
restauració, comerços i
hostaleria

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
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PETJADA ECOLÒGICA DEL TURISME AL PLA DE MALLORCA 

Implementar programes
de seguiment i gestió de la
biodiversitat de les Balears

PROJECTES ESTRATÈGICS DE SEGUIMENT I GESTIÓ DE LA BIODIVERSITAT INSULAR



PROJECTES PER A LA
TRANSICIÓ SOCIAL I CULTURAL

157

Propostes d'intervenció / acció de les entitats 
del Fòrum de la Societat Civil 



Promoció de l’habitatge
cooperatiu en cessió d’ús
mitjançant la compra de solars
edificables i el suport tècnic als
projectes, promovent alternatives
al model de residències per a
gent gran.

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ SOCIAL

158

PROMOCIÓ DE L'HABITATGE COOPERATIU

Facilitar a les entitats socials la
seva digitalització:
equipaments, connectivitat i
cursos de formació en matèria
de noves tecnologies.

NOVES TECNOLOGIES: FORMACIÓ I LÍNIA D'AJUDES PER A ENTITATS SOCIALS



Consolidar un mitjà de
comunicació de les
entitats ciutadanes.

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ SOCIAL
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REVISTA CIUTAT

Consolidar mitjà de comunicació
de la comarca del Pla de Mallorca
en 5 idiomes (castellà, català,
anglès, alemany i francès), per a
donar a conèixer la història,
realitat, experiències i altres
aspectes d'interès a residents i
visitants.

MAGAZÍN EL PLA 



Impulsar la millora del
patrimoni històric i cultural
de la comarca per atreure
turisme de qualitat.

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ SOCIAL
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PATRIMONI I TURISME AL PLA DE MALLORCA 

Garantir la digitalització,
formar  en les
competències i dotar
d'equipaments i
connectivitat a famílies i
barriades vulnerables.

ELIMINACIÓ DE LA BRETXA DIGITAL



Millorar la seu de l'entitat
en l'edifici Can Alcover.

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ SOCIAL

161

AMPLIACIÓ DEL CENTRE CULTURAL CAN ALCOVER

Centre cultural multiús i
seu de l'entitat obert a
totes les entitats socials.

SEU DE LA FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS I VEÏNES DE PALMA



Formar i impulsar a nous
professionals en l'àmbit de
la transició ecològica,
social i econòmica.

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ SOCIAL
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FORMACIÓ DE TALENT DE LA SOCIETAT CIVIL

Catalogació i
digitalització del fons.

CREACIÓ DEL MUSEU DE L'OBRA CULTURAL BALEAR



Donar a conéixer els valors
històrics i culturals de
l'àmbit rural del municipi
de Palma.

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ SOCIAL
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LA PALMA RURAL: CASES I POSSESSIONS DE PALMA

Actualització i modernització de l'EGL
i creació d'un centre de cultura
contemporània de Palma
independent. Millores en
l'accessibilitat, protecció i eficiència
energètica de l'edifici. Digitalització
audiovisual de l'auditori amb
capacitat per a 170 persones.

CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE PALMA



Establir llaços i crear una
xarxa amb altres fòrums de
participació ciutadana.

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ SOCIAL

164

IMPULS A L'ALIANÇA MEDITERRÀNIA DE LA SOCIETAT CIVIL

Donar a conéixer els valors
històrics i culturals de
l'àmbit rural de les ermites i
convents de Mallorca.

EL PATRIMONI DEL SILENCI: ERMITES I CONVENTS



Crear un espai expositiu,
de debat i experiencial
sota les idees de Ramon
Llul, que són font constant
d'actualitat a escala
global.

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ SOCIAL
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CREACIÓ DEL LLULL LAB 

Crear un museu de la
història de la ciutat.
Dinamitzar i establir
sinergies entre els
diferents museus de la
ciutat.

MUSEU DE LA CIUTAT EN XARXA



Facilitar l'aprenentatge
de la llengua catalana
als nous i noves
residents.

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ SOCIAL
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CREACIÓ D'UNA XARXA MUNICIPAL D'ACOLLIDA LINGÜÍSTICA 

Redactar i aprovar una Llei
per a enfortir i donar
estabilitat a la societat civil
organitzada.

IMPULS A LA LLEI  DE LA SOCIETAT CIVIL



Donar a conéixer els valors
històrics i culturals
relacionats amb la petjada
de l'Arxiduc Luís Salvador a
la Serra de Tramuntana.

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ SOCIAL

167

LES POSSESSIONS I POBLES DE L'ARXIDUC

Enfortiment de la societat civil
a través de la recuperació de
la memòria de l'acció
col·lectiva a través dels
moviments socials que
permetin situar aprenentatges
per a la transició ecosocial al
present

ENFORTIMENT DEL TEIXIT SOCIAL I LA PARTICIPACIÓ



Promoció de la llengua
catalana dins els diferents
sectors empresarials
(sector serveis i turisme). 

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ SOCIAL
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NOVES ECONOMIES DE LA LLENGUA

Millorar i garantir la
qualitat de vida dels
residents. Compatibilitzar
l'oci amb la vida
residencial.

PLANS ZONALS PER A ESPAIS D'ÚS PÚBLIC 



Difondre les iniciatives de
la societat civil de les
Balears.

PROJECTES PER A LA TRANSICIÓ SOCIAL

169

PRODUCCIÓ D'UN DOCUMENTAL SOBRE LA SOCIETAT CIVIL 
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