
23. QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT TURÍSTIC 
 

Objectiu  
 
Obtenir el conjunt d'establiments d'allotjament classificats per categories d' establiments, 
habitacions, places, places per establiment i estrelles per establiment. D’altre banda, les platges 
amb banderes blaves i la seva superfície. A més, la qualitat de l'oferta complementaria de bars, 
cafeteries i restaurants i els hotels certificats EMAS i/o ecoetiquetes. 
 
Conceptes 
 
Activitat sostenible: aquella que es pot mantenir. És aquella que entre d’altres, prevegi la qualitat total, 
l’anàlisi del cicle del producte, l’eficiència energètica, la tecnologia neta, l’ecologia industrial, la 
producció zero de residus, el valor dels recursos naturals, l’equitat social, i la seguretat i la higiene 
laborals. [Grau, Antoni. et. al. Automàtica i sostenibilitat. 2005] 
 
Norma ISO 14001: és la norma que regula el sistema de gestió ambiental internacional, amb 
l’objectiu de mantenir i millorar el sistema de gestió ambiental. L’organització ha de ser certificada 
per una entitat de certificació acreditada. [Conselleria de medi ambient. Estat del medi ambient a les 
Illes Balears 2006-2007] 
 
Ecoetiquetes: distintius ambientals. Hi ha molta varietat d’ecoetiquetes però els requisits a cumplir 
solen ser similars: millores físiques en les instal·lacions, controls o millores en la gestió de 
l’empresa o organització. A les Illes Balears destaquen els distintius EMAS, EEE, Banderes blaves i 
el distintiu Ecoturístic d’Alcúdia. [Conselleria de medi ambient. Estat del medi ambient a les Illes 
Balears 2006-2007] 
 
L'Etiqueta Ecològica Europea, EEE és un distintiu oficial que, a les Illes Balears, atorga el Govern 
a través del seu organisme competent: la Conselleria de Medi Ambient a través de la Direcció 
General de Qualitat Ambiental.  
 
L' EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) promou la millora contínua del comportament 
ambiental de les organitzacions mitjançant: 
• La implantació d'un sistema de gestió ambiental.  
• L'avaluació sistemàtica, periòdica i objectiva d'aquest sistema.  
• La informació al públic i a les parts interessades.  
• La formació i la implicació activa dels treballadors. 

[ <ecotur.caib.es> consulta 15 de març 2010 ] 
Hi ha una nova proposta del reglament EMAS a aprobar durant l’any 2010. 
 
Bandera blava: és un distintiu que atorga anualment la fundació europea d'Educació 
Ambiental a les platges i ports que compleixen una sèrie de condicions ambientals i 
instal·lacions. [blueflag.org] 
Criteris per platges: 
Educació ambiental i informació 

• Hi ha d'haver informació sobre els ecosistemes i les àrees sensibles de la costa  
• S'ha de mostrar informació sobre la qualitat d'aigua en la que es banya  
• S'ha de mostrar informació sobre el Programa de Bandera Blava  
• El codi de conducta per a l'àrea de platges s'ha de mostrar i les normes que governen l'ús 

de les platges ha d'estar fàcilment disponible per al públic.  
• S'ha d'oferir un mínim de 5 activitats d'educació ambiental  

Qualitat de l'aigua 
• Conformitat amb els requisits i normes per l'excel·lent qualitat de l'aigua en la que es 

banya.  
• No poden afectar l'àrea de platges abocaments industrials ni aigües residuals.  



• Control sobre la salut d'esculls coral·lins situats en la proximitat de la platja  
• Conformitat de la comunitat amb requisits de tractament d'aigües residuals.  
• Les algues i altra vegetació haurien de deixar-se podrir a la platja llevat que constitueixi una 

nosa  
Gestió ambiental 

• S'ha d'establir un consell d'administració de platges per ser al càrrec dels sistemes de gestió 
ambiental i dirigir auditories ambientals regulars de les instal·lacions de les platges  

• La platja ha de complir totes les regulacions que afecten la localització i funcionament de 
la platja (planificació de la zona costera i legislació mediambiental)  

• La platja ha de estar neta  
• Hi ha d'haver papereres disponibles a la platja o prop d'aquesta en quantitats suficients, i 

han de ser regularment mantingudes i buidades  
• Les instal·lacions per rebre materials reciclables han d'estar disponibles a la platja  
• Instal·lacions sanitàries adequades i netes amb el sanejament controlat  
• A la platja no ha d'haver càmping desautoritzat o conducció ni abocaments.  
• S'ha de reforçar estrictament regulació pel que fa a gossos i altres animals domèstics a la 

platja  
• S'han de mantenir pròpiament tots els edificis i equip de la platja  
• Els mitjans sostenibles de transport s'han de promoure en l'àrea de platges  

Seguretat i serveis 
• Un nombre adequat de socorristes i/o equip de socorrisme han d'estar disponibles a la 

platja  
• L'equip de primers auxilis ha d'estar disponible a la platja  
• Hi ha d'haver gestió d'usuaris i usos diferents de la platja per tal d'evitar conflictes i 

accidents  
• Hi ha d'haver accés segur a la platja  
• L'àrea de platges ha de ser patrullada  
• Un subministrament d'aigua que beu potable ha d'estar disponible a la platja  
• Un mínim d'una platja de Bandera Blava a cada municipi ha de tenir accés a les 

instal·lacions de lavabos per persones impossibilitades  
• Hi ha d'haver un mapa que indiqui la situació de les instal·lacions de la platja  

 
Tipus 
 

Indicador socioeconòmic 
 

Disponibilitat de dades 
Dades Font Període de 

referència Mesura  Act Op Nom Codi 
1. Nombre 
d’allotjaments de 
qualitat 

  
X 

 
Catàleg 
d'hoteleria 

 
12 208 009 

CITTIB 
Conselleria de 

turisme 

 
2008 

2.Ratio 
d’allotjaments de 
qualitat 

 
 

 
X 

 
Catàleg 
d'hoteleria 

 
12 208 009 

CITTIB 
Conselleria de 

turismo 

 
2002-2008 

3.Evolusió dels 
allotjaments de 
qualitat 

  
X 

 
Catàleg 
d'hoteleria 

 
12 208 009 

CITTIB 
Conselleria de 

turismo 

 
2002-2008 

4.Mitjana de 
nombre 
d’estrelles per 
habitació d’hotel 

  
X 

 
Catàleg 
d'hoteleria 

 
12 208 009 

CITTIB 
Conselleria de 

turisme 

 
2002-2008 

5.Metres quadrats 
de platges i ports 

 
- 

 
- 

 
* 

 
- 

Govern de les 
Illes Balears 

 
2008 



amb certificat de 
qualitat 
6.Nombre de 
centres amb 
activitats 
sostenibles 

 
- 

 
- 

 
* 

 
- 

Direcció 
general de 

qualitat 
ambiental. 

Conselleria de 
medi ambient 

 
1995-2008 

7. Qualitat de 
l'oferta 
complementària 
de restaurants, 
cafeteries i bars. 

  
 

X 

 
 
Catàleg 
d'hoteleria 

 
 

12 208 009 

 
CITTIB 

Conselleria de 
turisme 

 
 

1999-2008 

Escala de dades 

Mesura 
 

Escala espaial Escala temporal Unitats 
Idònia Disponible Idònia Disponible 

 
1 

C.A. X  
Anual 

 
X 

 
Número 

d’allotjaments 
Illa X 

Municipi X 
 
2 

C.A. X  
Anual 

 
X 

 
Proporció 

 
Illa X 

Municipi X 
 
3 

C.A. X  
Anual 

 
X 

 
Percentatge 

 
Illa X 

Municipi X 
 
4 

C.A. X  
Anual 

 
X 

 
Número d’estrelles (o 

claus) 
Illa X 

Municipi X 
 
5 

C.A.   
Anual 

 
X 

 
m2 Illa X 

Municipi X 
 
6 

C.A. X  
Anual 

 
X 

 
Número de centres 

amb distintius 
Illa X 

Municipi  
 
7 

C.A. X  
Anual 

 
X 

 
Número 

d’establiments i 
número de places 

Illa X 
Municipi  

Metodologia 
 
S'han agafat els establiments que es troben dividits per categories i d'aquestes s'han considerat de 
qualitat en el cas de divisió en tres tipologies la més elevada, en quatre les dues més elevades i de 
cinc les dues més elevades. S'han omes els establiments que no tenen distinció de categories: 
l'agroturisme, casa d'hostes, fonda, hotel rural i turisme d'interior. 
 
Mesura PASSOS RESULTATS 
 
1 

 
A 

 
Recerca de les dades sobre 
allotjaments (número d’establiments i 
de places) i seleccionar les de qualitat. 
 

 
Nombre d'allotjaments de qualitat per illes i 
municipis de Menorca. 
(Finestra ‘1.a’ de l’arxiu ’23.Qualitat 
subministrament turístic_B.xls’) 

2 A Recerca de les dades sobre places de 
qualitat 

Proporció d’allotjaments de qualitat per illes i 
municipis de Menorca 2002-2008 



B Càlcul de la proporció de places de 
qualitat: 

Places de qualitat/total de places 

(Finestra ‘2.a’ de l’arxiu ’23.Qualitat 
subministrament turístic_B.xls’) 

 
3 

 
A 
 
 

 
Càlcul de la variació anual de la 
proporció d’allotjaments de qualitat 

(Establiments de qualitat_t 
/establiments de qualitat _t-1) 

 
Proporció d'allotjaments de qualitat i la seva 
variació per illes i municipis de menorca 
2002-2008 
 (Finestra ‘3.a’ de l’arxiu ’23.Qualitat 
subministrament turístic_B.xls’) 

 
4 

 
A 

Càlcul de la mitjana de nombre 
d’estrelles dels hotels: 

∑ (nº places*Nº estrelles)/ 
∑ nº places 

 

 
Mitjana de nombre d'estrelles o altre 
certificació com claus per habitació d'hotel. 
illes i municipis de Menorca. 2002-2008 
(Finestra ‘4.a’ de l’arxiu ’23.Qualitat 
subministrament turístic_B.xls’) 

 
5 

 
A 

Recerca de les dades de platges i ports 
amb certificat de bandera blava. 

Metres quadrats de les platges amb bandera 
blava a Menorca 2008 
Ports esportius amb bandera blava 2008 a les 
illes balears i per illes 
(Finestra ‘5.a’ de l’arxiu ’23.Qualitat 
subministrament turístic_B.xls’) 

6 A Recerca de certificats EMAS, 
ecoetiquetes i certificacions ISO 
14001 

Evolució del nombre de centres amb 
distintius ambientals per illes (1995-2008). 
(Finestra ‘6.a’ de l’arxiu ’23.Qualitat 
subministrament turístic_B.xls’) 

 
7 

 
A 

 
Recerca de dades sobre serveis 
complementaris (restaurants, 
cafeteries i bars). 

Qualitat de l'oferta complementaria de 
restaurants, cafeteries i bars a les illes balears 
2008 
Qualitat de l'oferta complementària de 
restaurants, cafeteries i bars a Menorca 2008 
Evolució de la qualitat de l'oferta 
complementària de restaurants, cafeteries i 
bars a les illes balears i Menorca 1999-2008 
(Finestra ‘7.a’ de l’arxiu ’23.Qualitat 
subministrament turístic_B.xls’) 

Comentaris 
 
* El “Metres quadrats de platges amb certificat de qualitat” no es té definit dintre del inventari 
estadístic de les Illes Balears 2010-2013. 
 
Canvis del Dictamen: 
- Anàlisis d’idoneïtat: S’hauria de revisar el valor del criteri “disponibilitat de les dades” ja que tot i 
que la majoria de mesures tenien una disponibilitat de 3, no és el cas de ‘nombre d’hotels amb 
activitats sostenibles’ ja que és una informació que no es té contabilitzada. 
 
- Nova mesura: S’ha cregut convenient incloure la mesura ‘Qualitat de l'oferta complementària de 
restaurants, cafeteries i bars’ per completar més l’indicador ja que era una informació de fàcil 
obtenció. 
 
- Canvi de nom de la mesura 2: Al comprovar que inicialment el que demanava aquesta mesura no 
extrèiem una informació clara, ni tampoc es tenien les dades necessàries, es va decidir modificar-la. 
S’ha canviat “nombre d’estades de qualitat dividit pel nombre total d’allotjaments” per “Ratio de 
places de qualitat” perque s’ha canviat el càlcul a ‘places de qualitat dividit pel nombre de places 
total’ ja que no es disposen del nombre d’estades de qualitat. 
 
- Canvi de nom de la mesura 3: S’ha canviat la paraula “creixement” per la paraula “evolució” perque 



aquest concepte engloba tant creixement com disminució com constància. 
 
-Canvi de nom de la mesura 6: S’ha canviat la paraula “hotels” per “centres” perque es una informació 
més amplia. 
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