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 QUÈ ÉS UN PLA DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC? 

Un pla de desenvolupament turístic és un eina per a planificar i gestionar el turisme en 
un territori determinat amb un objectiu establert. Per tant, de plans de 
desenvolupament turístic hi han de molts tipus segons la regió (local, insular, regional, 
estatal, etc.) i objectiu (de desenvolupament sostenible, de promoció, de reactivació 
turística, etc.).  
 
En el present cas estem parlant d’elaborar un pla de desenvolupament turístic insular i 
amb l’objectiu que ve marcat pel Pla Integral de Turisme de les Illes Balears (tant el de 
2012-2015 com el vigent 2015-2025) on s’estableix que a les Illes Balears s’ha d’implantar 
un model de turisme responsable. 



 PERQUÈ FER UN PLA DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC? 

RAÓ NÚM. 1: Perquè així ho demana la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme a les Illes 
Balears en l’article 70 punt 2. 
 
RAÓ NÚM. 2: Perquè a finals de l’any 2013 i principis del 2014 els 8 municipis de l’illa de 
Menorca van redactar els seus plans de desenvolupament turístic però el pla de 
desenvolupament turístic a nivell insular no es va arribar a redactar. 
 
RAÓ NÚM. 3: Perquè els 8 ajuntaments han de renovar els seus plans de 
desenvolupament turístic i es fa necessari disposar d’un pla a nivell insular que serveixi de 
document marc per a l'elaboració-revisió dels plans de desenvolupament turístic dels 
municipis. 
 
RAÓ NÚM. 4: Perquè és del tot NECESSARI que un destí madur com Menorca disposi d’un 
pla de turisme on es defineixi el model i estratègia turística per a Menorca, inventariant 
els recursos turístics de l’illa i sobretot definint accions a curt, mitjà i llarg termini. 
 



 NORMATIVA PER LA QUAL ES REGULA 

Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme a les Illes Balears en l’article 70 punt 2. 
 
"Cada un dels consells insulars i dels ajuntaments, en l'àmbit de les seves competències, 
ha d'aprovar els plans de desenvolupament turístic de cadascuna de les seves illes i 
municipis, que tindran entre altres els següents objectius: 
a) Definir el model i l'estratègia de desenvolupament turístic de cadascuna de les illes o 
municipis. 
b) Determinar les principals necessitats, objectius, prioritats i programes d'acció. 
c) Impulsar els recursos turístics de cada illa o municipis. 
d) Adoptar totes les mesures que siguin necessàries per diversificar l'oferta turística i 
reduir al màxim l'estacionalitat. 
e) Establir mesures que impulsin la competitivitat del sector turístic i permetin un 
desenvolupament turístic sostenible i compatible amb la protecció de l'entorn, el medi 
ambient i dels recursos turístics. 
f) Establir les mesures que siguin necessàries per aconseguir un increment de la qualitat 
turística. " 
 



 OBJECTIUS DEL PDT 

Un destí turístic madur com és el cas de Menorca necessita urgentment un pla de 
desenvolupament turístic on es defineixi el model i desenvolupament turístic i estableixi 
quines accions s’han de dur a terme per aconseguir-ho. 
 
• Establir el model i l’estratègia de desenvolupament turístic que es desitja per l’illa de 
Menorca. 
• Establir accions a llarg termini (estratègies), a mig termini (tàctiques) i a curt termini 
(accions). 
• Realitzar un diagnòstic de la situació actual a nivell de destí com de l’entorn competitiu. 
• Fer un inventari dels principals recursos turístics de l’illa i definir els productes turístics. 
• Establir necessitats, objectius i prioritats en el desenvolupament turístic de l’illa. 
• Elaborar document marc que serveixi posteriorment als municipis per a redactar els 
seus plans de desenvolupament turístic municipals. 
• Complir amb la normativa vigent (Llei 8/2012, de 19 de juliol, de Turisme de les Illes 
Balears). 
• Obrir debat públic (pla de participació del PDT) sobre el futur turístic de Menorca. 



 BENEFICIS DEL PDT 

PLANIFICACIÓ DEFINICIÓ 

GESTIÓ INVENTARI 

ORDENACIÓ 
COMPLIMENT 
NORMATIVA 



 PARTS DEL PDT 



 PARTS DEL PDT 

• Desenvolupament turístic a l’illa 

• Declaració Reserva de Biosfera 

• Normativa turística 
ANTECEDENTS 

• El Pla Integral de Turisme de les Illes Balears 

• Els Plans de Desenvolupament Turístic 
INTRODUCCIÓ 

• Característiques generals de l’illa 

• Infraestructures 

• Dades ambientals 

• Recursos turístics 

• Oferta turística 

• Demanda turística 

• Accions turístiques a nivell local 

• Turisme Senior 

• Promoció turística 

• Productes turístics 

• Impost turístic 

DIAGNÒSTIC (entorn 
competititu) 



 PARTS DEL PDT 

• Dades turístiques a nivell regional 

• Dades turístiques a nivell nacional 

• Dades turístiques a nivell europeu 

• Dades turístiques a nivell mundial 

• Tendències del mercat turístic 

DIAGNÒSTIC (entorn 
geopolític) 

• Definició del model i estratègia turística 

• Necessitats, objectius i prioritats 

MODEL I ESTRATÈGIA 
INSULAR 

• Territori 

• Producte 

• Qualitat 

• Intel·ligència de mercats 

• Promoció 

• Formació i projectes europeus 

ESTRÀTEGIES, 
TÀCTIQUES I ACCIONS 

• Resum RESUM 

• Conclusions CONCLUSIONS 



 DURADA I REVISIÓ DEL PDT 

El PDT estarà en principi vigent durant el període del present Pla Integral de Turisme de 
les Illes Balears que va del 2015 fins el 2025. 
 
El PDT es revisarà cada 2 anys. S’elaborarà un informe d’indicadors turístics que servirà 
per a analitzar i revisar el PDT. 

2017 2025 2019 2021 2023 

Revisions 

Informe indicadors 
turisme 
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 CALENDARI DE FEINA 

Maig 2016 

Març 2017 

Juny 2016 Reunions tècniques inicials. Establir contingut PDT 

Inici redacció PDT 

Agost 2016 Reunions amb Departaments CIMe 

Novembre 
2016 

Reunions informatives & Formularis 

Desembre 
2016 

Anàlisis DAFO 

Gener 2017 
Grup d’estratègia & Meses de recursos turístics & 

Tallers de debat 

Inici del projecte 

Primer esborrany del PDT 

Febrer 
2017 

Grup d’estratègia & Meses de recursos turístics & 
Tallers de debat 
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