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NOTA DE PREMSA – 16 DESEMBRE 2017

L’insostenible llegat de Biel Barceló: 200.000 places turístiques
més en una legislatura.
Les Illes Balears experimenten un creixement del 32% de les seves places
turístiques legals en 2 anys i mig.
___________________________________________________________________________
El Conseller de Turisme Biel Barceló ha deixat el càrrec. Tots els respectes cap a la seva persona, però
el llegat turístic que Barceló i el seu equip deixen, compromet el futur d’aquestes illes. En la seva
carta de comiat, Barceló diu que “avançam en la transició cap a un nou model econòmic més
diversificat i sostenible….” Una afirmació que ningú que observi les dades del creixement de la planta
turística pot compartir.
Segons les dades oficials de la CAIB quan Gabriel Barceló va assumir la cartera de Turisme al 2015, a
les Illes Balears hi havia 424.112 places turístiques legals. El 2017 però, ja es reconeixen 552.680
places (+128.568) i tot això a falta d'actualitzar les dades d'Eivissa i Formentera. A aquest augment
cal sumar una nova de borsa de places fixada per la nova Llei Turística, que es repartirà aviat via
zonificació i que permet arribar fins a les 623.624 places turístiques legals. El sostre proposat per la
Llei Turística però, ja ha estat superat a Menorca (taula 1), el que fa pensar que les xifres que
exposam podrien ser superades aquesta legislatura. Estem parlant doncs, de 199.512 noves places
turístiques legals, un increment del 32% respecte del qual hi havia al 2015. A aquestes xifres cal
sumar una oferta il·legal enorme, el que ens situa en un horitzó de final de legislatura que fregarà
les 700.000 places.

CAPACITAT D'ALLOTJAMENT TURÍSTIC A LES BALEARS
Nombre de places.

MALLORCA
MENORCA
EIVISSA
FORMENTERA
BALEARS

2013
286.854
49.769
78.867
7.792
423.282

2014
288.578
49.069
78.102
7.828
423.577

2015
288.745
49.656
77.883
7.828
424.112

2016
292.435
50.736
78.670
7.828
429.669

2017
392.707
72.002
80.143
7.828
552.680

SOSTRE BB
435.707
60.117
109.800
18.000
623.624

Taula 1. Elaboració: Terraferida a partir de dades de la CAIB i Consell Insular de Menorca. Sostre BB= Sostre que marca la
Llei Turística. Manca actualitzar dades de les Pitiüses. Es mostra el total de places edificades+permeses per la borsa. Segons
Turisme un % (desconegut) de les noves places prové de l’actualització estadística i “l’aflorament de places il·legals”.
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Aquestes dades indiquen que aquesta legislatura les Illes Balears han experimentat el creixement de
places turístiques més elevat de la seva història, que començà fa un segle. Així ho confirmen també
els darrers informes del Col·legi Oficial d’Arquitectes, que parlen de “màxim històric d’edificació
turística” (COAIB, 2016) i l’Índex de Pressió Humana registrat per la mateixa CAIB. De fet el 2017, les
Illes hem tengut més de 2 milions de persones fins a 26 dies (2016 van ser 20 dies) amb un rècord de
2.060.526 persones simultàniament, el 9 d’agost (gràfic 1). En comparació a 2016, de mitjana hi va
haver 22.859 persones més a Balears, com si haguéssim afegit un municipi de la mida poblacional
d’Alcúdia.

Gràfic 1. Índex de Pressió Humana a les Illes . Elaboració: Terraferida a partir de dades de la CAIB.

Exceptuant els factors externs, entenem que aquest augment es deu a diversos factors:
No aturar la llei Delgado. La Llei Delgado va relaxar la normativa per a edificar més places a tot tipus
de sòls, provocant una allau de projectes. Les primeres mesures de la present legislatura per frenar
l’allau, mitjançant un decret, es van fer esperar 8 mesos. A més sols es van suspendre alguns articles i
es van deixar tramitar nous projectes d’acord a lleis anteriors. Tampoc s’han desclassificat per ara
sòls urbans ni urbanitzables i l’edificació de mansions al sòl rústic segueix a l’alça esperonada pel
boom del lloguer turístic. Els m2 protegits urbanísticament dins la legislatura són 0 (zero).
Efecte crida de Llei Turística sense moratòria. L’anunci de la reforma de la llei turística es va iniciar
l’octubre de 2016, però no es va fer efectiva fins a l’agost de 2017. Mentrestant, es va produir una
allau insòlita de petició de llicències, que davant l’absència de moratòria es van seguir tramitant, tot i
les peticions de Terraferida, GOB, GEN, Ciutat per qui l’Habita, Federació de Veïnats de Palma o el
mateix Consell Insular d’Eivissa. Tal com publicava Terraferida al juny de 2017 http://bit.ly/2tyYhVC
turisme tenia en tràmit fins a 50.557 places turístiques a Mallorca, de les que prop de 40.000 eren de
lloguer turístic. Mentre aquest creixement exponencial de l'oferta d'allotjaments turístics tenia lloc,
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la política estrella de la conselleria va consistir
#BenvingutTurismeSostenible o el #BetterInWinter.

en

campanyes

buides

com

el

Efecte Barceló. En un moment que les Illes batien tots els rècords, es va fer una política que entenem
irresponsable i que coneixem com a Efecte Barceló: Negar la saturació (1), no frenar l’increment
exponencial de places (2), fomentar-lo mitjançant un tour pels pobles, animant a la gent a tramitar
llicències abans que es reformés la llei (3), posar personal extra a tramitar aquesta allau (4) i allargar
de manera innecessària la tramitació de la llei (5).
Far West Turístic. A les Illes hi ha una borsa de places il·legals enorme i a molts d’hotels s’ha detectat
una sobreocupació alarmant http://bit.ly/2yGRRpL Tot i això els mitjans d’inspecció, control i sanció
disponibles són ridículs. No és possible que a una illa com Mallorca, amb prop de 400.000 places
legals i moltes d’il·legals hi hagi sols 2-3 instructors.
Tot aquest increment de places exorbitant està repercutint negativament sobre el benestar de la
població local, obligada a conviure dins una illa totalment conquerida pel turisme i cada dia més
depenent i vulnerable. La compra o lloguer d’habitatge està impossible, els preus dels aliments i els
serveis pugen sense aturall, la minva dels recursos naturals bàsics com l’aigua és constant i la gestió
dels residus, la depuració d’aigua, la mobilitat o la seguretat és cada dia més difícil. No cal dir que la
conservació del paisatge, la biodiversitat, la cultura i tots els aspectes vitals dels illencs estan ara
mateix supeditats a un turisme massiu que no garanteix un futur sostenible ni prou digne a la
població. L’ex Conseller Barceló ni el Govern, ho han entès. Esperem que els propers consellers i la
resta de responsables públics ho entenguin i prenguin mesures.

Per més informació: Jaume Adrover (627 733 795).
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