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1.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

 Situat a la zona més septentrional de la comarca de Llevant de l'illa de Mallorca, Artà ocupa una 

superfície de 140 km2, que comparteixen diferents nuclis poblacionals: Artà, la Colònia de 

Sant Pere, s'Estanyol i Betlem. Amb una població de 7.553 habitants 

(dades de 2011) i a 60 quilòmetres de la ciutat de Palma -principal 

porta d'entrada de turistes a la nostra illa-, el municipi gaudeix 

de la tranquil·litat d'un poble d'interior a poc més de 10 Km de 

la costa. El seu entorn natural és d'una gran riquesa 

paisatgística i ofereix al visitant una de les costes més ben 

conservades de l'illa: 25 Km de platges i petites cales en estat 

natural, on hi destaquen la platja i la formació dunar de sa 

Canova i tot un seguit de platges d'arena blanca que van des de Cala 

Torta a s'Arenalet d'Aubarca. 

 

 Part d'aquesta zona costanera s'inclou dins el Parc Natural de la Península de Llevant, que ocupa una 

superfície protegida de 1.576 hectàrees i que actualment ofereix 13 rutes de senderisme amb alt valor històric, 

patrimonial i paisatgístic, que van des de la costa als pics més alts de les serres de Llevant -Puig Morei amb 564 

m; Puig des Porrassar amb 491 m i Puig de sa Tudossa amb 441 m-. La costa artanenca també acull la Reserva 

Natural del Cap Ferrutx, de 82 hectàrees, que juntament amb 

el Parc Natural formen part de la xarxa Natura 2000 de la Unió 

Europea com a Àrea d'Especial Protecció d'Aus i com a Àrea 

Natural d'Especial Interès. Això fa d'Artà una zona preservada, 

amb recursos d'alt potencial turístic, i incompatible amb un 

model de desenvolupament basat en la destrucció del l'entorn 

natural. D'aquí ve el seu compromís amb un Turisme 

sostenible i responsable, en la seva triple vessant: social, 

econòmica i ambiental.  

 

 

 

 

 

1. ESTRATÈGIA 
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1.2. ARTÀ I EL TURISME RESPONSABLE 

 Segons el Pla Integral de Turisme de les Illes Balears (PITIB), Turisme responsable és “el model de 

desenvolupament turístic que es fonamenta en els principis de la sostenibilitat, en l'equilibri dins dels estàndars 

socials (equitat social), la preservació dels recursos de la destinació (conservació ambiental) i l'optimització dels 

recursos econòmics (eficiència econòmica) en un compromís comú per part de tots els membres que conformen el 

sector turístic”. El municipi d'Artà s'inscriu plenament dins aquesta filosofia des del moment en què qualsevol 

actuació dins el Pla de Competitivitat Turística Artà Sorprèn ha de tenir presents quatre objectius bàsics: 

 

1. Contribuir a la preservació del patrimoni natural i cultural del municipi ajudant als visitants a 

conèixer-lo i apreciar-lo.  

2. Contribuir al desenvolupament turístic sostenible. 

3. Contribuir al desenvolupament econòmic local. 

4. Contribuir a l'educació ambiental de la població autòctona.  

 

Es treballa, doncs, simultàniament en els tres eixos del Turisme responsable: 

 -vessant social: entenent que la participació de la població local en el desenvolupament turístic és 

fonamental per garantir el compromís de la comunitat amb el seu territori. Ara bé, participar no és només estar 

informat: a través de la participació es pretén fomentar la consciència crítica de la comunitat, així com el seu 

desenvolupament i millora. Per tant: 

 s'han de promoure estratègies orientades a l'acció amb i des de la població. 

 es fa necessari que la gent del poble conegui, apreciï i protegeixi allò que té -diversitat biològica i 

ecològica de la zona, identitat cultural de la comunitat- per tal de poder demanar-ho a aquells que 

ens visiten. 

 -vessant econòmica: amb objectius específics: 

 atreure visitants i aconseguir que passin més temps en el municipi. 

 generar una demanda que a llarg termini pugui crear nous llocs de feina entre la població i millorar, 

així, la seva qualitat de vida. 

 desestacionalitzar l'activitat econòmica i enriquir l'oferta comercial, posant en valor els productes 

agroalimentaris i d'artesania local. 

 aprofitar els recursos naturals i culturals per incrementar els ingressos locals i millorar els recursos 

financers de l'Ajuntament. 
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 -vessant ambiental: els projectes han d'anar orientats a estimular l'interès i ampliar el coneixement dels 

visitants pels valors ambientals i culturals del municipi, a més de reforçar un comportament positiu en relació 

als espais naturals protegits. Per tant: 

 es tracta d'oferir una experiència turística que susciti un respecte, una comprensió i una apreciació 

cap a la diversitat biològica i ecològica de la zona, així com cap a la identitat cultural de la comunitat. 

 contribuir a l'educació ambiental de la població local, programant diverses actuacions per a diferents 

sectors que vagin encaminades a aconseguir una actitud a favor del medi.   

 

Partint d'aquesta concreció en el concepte de Turisme Responsable, ens plantejam com mesurarem els 

resultats. Escollim els següents indicadors:  
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DESESTACIONALITZACIÓ I 

INCREMENT DE VISITANTS 

-nombre de visites a Ses Païsses 

-venda targeta turística Artàcard (nombre d’usuaris, quin recurs turístic 

consumeixen i en quina época de l’any) 

-registre Centre de visitants 

-nombre d’assistents als espectacles i activitats culturals 

-registre de vendes de productes amb la marca Fet a Artà 

INCREMENT D’ACTIVITAT 

ECONÒMICA I DE LLOCS DE 

FEINA 

INCREMENT D’ INGRESSOS 

AJUNTAMENT 

-taxa d’ocupació (assalariats i autònoms) 

-variació de llicències fiscals 

-registre de venda de productes dins la marca Fet a Artà (número de 

productes) 

 

-generació d’ingressos propis 
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2.1. ENTORN COMPETITIU 

 2.1.1. Oferta turística 

 Artà es troba enmig d'una de les zones turístiques de Mallorca amb major afluència de visitants i amb 

major capacitat hotelera –més d’un terç dels llits de què disposa l’illa i en els quals es varen allotjar prop del 40% 

dels turistes que varen pernoctar en hotels a Mallorca l’any 20121-. La seva proximitat a grans nuclis de turisme de 

masses -Cala Rajada, Son Servera, Cala Millor, Can Picafort,...- obren múltiples oportunitats al municipi per oferir 

activitat complementària al turista de sol i platja allotjat en aquestes zones de referència, que aglutinen més de 

100.000 llits i que acullen més de 2 milions i mig de visitants anuals (2012). Una oferta basada en el binomi 

cultura i natura i sinònim de qualitat sota la marca Artà Sorprèn. Aquesta qualitat es regeix per les regles del 

sistema SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinacions), promogut per Turespaña i la Federación 

Española de Municipios y Provincias (FEMP), amb la finalitat de millorar l'experiència i la satisfacció del turista que 

ens visita. A les Illes Balears hi ha deu destinacions SICTED, set de les quals a Mallorca, entre elles Artà, amb 27 

empreses adherides a aquest sistema de qualitat turística. També municipis dels voltants (Capdepera, Son Servera 

i Sant Llorenç des Cardassar) fan feina en la mateixa línia. 

 

Què pot oferir Artà al visitant? 

 Recursos naturals: 

 Un dels municipis més ben preservats de l'illa, amb un territori divers i de gran riquesa paisatgística: 

mescla d'ecosistemes diversos com alzinars, pinars, garrigues o carritxeres. Comprèn dues Àrees 

Naturals d'Especial Interès (ANEI): Sa Canova d'Artà, amb una extensió de 968,2 ha. i les muntanyes 

d'Artà, amb una extensió de 7.313,2 ha.; una Àrea Rústica d'Interès Paissatgístic (ARIP) a les 

muntanyes d'Artà i tres Zones d'Especial Interès per a les Aus (ZEPA) a l'entorn de la península 

d'Artà (cap Ferrutx, cap del Freu i cap Vermell). 

 

 25 quilòmetres de platges en estat natural i amb espais singulars. Aquest litoral acull 14 cales, la 

majoria d'elles verges, ubicades en zones protegides (Parc Natural, ANEI) i amb graus d'ocupació 

baixos. Sa Canova i Cala Torta són, des de fa anys, reconegudes com a platges naturistes. La 

riquesa d'aquests espais no és tan sols com a espai natural sinó també patrimonial, amb la presència 

de torres de defensa i atalaies (Albarca, Moreia). 

 

 

 

                                                           
1 Xifra que resulta de sumar els visitants allotjats en hotels a Artà i Capdepera, Mallorca Llevant, Alcúdia, Muro i Santa Margalida, l’any 2012. Font Ibestat. 

2. DIAGNÒSTIC 
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 Parc Natural de la Península de Llevant i les reserves naturals de Cap Ferrutx i cap des Freu. Ocupa 

una extensió de 1.671 hectàrees, de les quals 1.658 ha. es troben a les finques públiques d'Albarca, 

Es Verger i s'Alqueria Vella, i 13 a la reserva natural des Cap des Freu. El parc disposa d'un Centre 

de Visitants obert de dilluns a diumenge de 9 a 15 hores, que ofereix als senderistes la possibilitat de 

realitzar 13 rutes -a peu, en bicicleta o en cavall- tant d'interès històric -Campament dels Soldats-, 

patrimonial -Cases des Verger-, paisatgístic i d'observació d'aus -Albarca, sa Tudossa-. També 

s'organitzen activitats educatives i es poden fer estades en els refugis de la zona i en l'espai 

d'acampada. 

 

 Reserva Marina de Llevant, que comprèn unes 1.900 hectàrees de protecció especial o reserva 

integral (entre cap de Ferrutx i penya des Llamp), gràcies a la seva gran riquesa i diversitat 

d'hàbitats. 

 

 L'existència d'un entorn natural tan ric possibilita al municipi la seva projecció com a destinació 

d'excursionisme, d'aquells visitants que practiquen senderisme, cicloturisme i Nordic Walking, entre d'altres 

modalitats de caire esportiu. Això explica els esforços destinats a la promoció d’aquestes activitats -1a Marató 

Muntanyes d'Artà, 2013; 1a Fira de l'Esport, Aventura i Turisme Actiu, 2013; edició del llibre “Un raig d’excursions 

per Artà. 25è aniversari del Grup d’excursionisme Un Raig d’Artanencs”-.  

 

 Recursos culturals: 

 Més de 500 elements catalogats dins el darrer Catàleg de protecció del patrimoni històric i cultural del 

municipi, entre jaciments arqueològics, béns etnològics, béns d'interès paisatgístic i ambiental, 

arquitectura religiosa, militar i civil. 

 Monuments i edificis singulars com el Castell de Sant Salvador, l'Església Parroquial, l’Església de la 

Colònia de Sant Pere i les cases senyorials del casc antic del poble, algunes d'elles convertides en 

petits hotels amb encant o en casa museu. 

 El poblat talaiòtic de Ses Païsses, un dels més importants i millor conservats de les Illes Balears, que 

preveu tancar aquest 2013 amb prop de 9.000 visitants. 

 Museu Regional d'Artà i altres espais culturals especialitzats: Artartà -el museu de la rondalla i 

l'aposta pels productes artesans-, Can Cardaix -casa museu que permet conèixer com vivien els 

nobles i senyors mallorquins-. 

 Festes, fires i tradicions de gran acceptació popular com les festes de Sant Antoni, la fira de 

Setembre i el mercat setmanal dels dimarts. 

 Una artesania rica en la fabricació de productes amb palma (cistelleria i altres complements), joieria, 

bijuteria, brodats, etc. 
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 Cal fer esment en aquest apartat de recursos culturals, del projecte ArtàCARD, que aglutina l'oferta de 

diferents espais culturals del municipi -Museu Regional, Ses Païsses, Església Parroquial i Teatre- en una targeta 

turística, que es distribueix al preu de 3€. Actualment, ja se n'han posat en circulació un miler entre els diferents 

centres emissors -Museu Regional, Ses Païsses, Teatre, Espai cultural Artartà i Can Cardaix-. I s'han distribuït 12 

paquets de 200 targetes (2.400) entre els establiments hotelers i agroturismes del municipi, centres col·laboradors 

en la difusió d'aquest producte turístico-cultural entre els seus clients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des de principis de setembre, juntament amb la targeta també es distribueix gratuïtament una Guia 

Turística i de Comerços, amb informació sobre els diferents espais culturals que es poden visitar a Artà i la 

Colònia, a més d’un llistat de comerços, bars, restaurants i altres serveis del municipi on el turista que compri la 

targeta Artàcard podrà gaudir de descomptes en les seves compres. D'aquesta guia se n'ha fet una primera tirada 

de 400 exemplars, en quatre idiomes -català/castellà i anglès/alemany-. La guia també es distribueix al marge de 

la targeta al preu d'1€ per aquells turistes interessats a tenir informació sobre els diferents espais que es poden 

visitar a Artà i a la Colònia de Sant Pere, amb mapa inclòs dels dos nuclis i també de la comarca.  

  

494 405 65 24 4 
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 Aquests recursos configuren una oferta que cerca la seva diferenciació en base a la qualitat i a la 

projecció d'una identitat cultural i d'uns espais naturals, que tenen com a principal valor no haver patit el gran 

desgast que el turisme de masses ha provocat en altres indrets de Mallorca. Artà continua essent per a molts un 

racó a descobrir. Un municipi que en els darrers anys, ha estat objecte d'inversions que han permès realitzar o 

millorar infraestructures i equipaments de suport a l'activitat turística. Parlam de: 

 
 L'Oficina d'Informació Turística, ubicada actualment en el Museu Regional. L'atenció al visitant es 

reforça, a més, a l'estiu amb un punt mòbil d'informació els dimarts, als voltants de la plaça del 

Conqueridor, en motiu del mercat setmanal. 

 Teatre d'Artà, espai de dinamització cultural i també punt d'informació turística. 

 Na Batlessa, casa de cultura on està ubicada la Biblioteca Municipal. 

 Tres pàrquings amb oferta pública d'estacionament: dos a l'Avinguda de Costa i Llobera, a escassa 

distància de l'Antiga Estació del Tren i del poblat prehistòric de Ses Païsses. I un tercer, a sa Clota, a 

la carretera que dur cap a l'Ermita de Betlem i al Parc Natural, que permet un fàcil accés al nucli 

antic. Sumen 168 places per a cotxes, 1 de motos i 6 per a persones amb mobilitat reduïda.  

 Xarxa d'aparcaments de bicicletes (Teatre, Ajuntament, Sa Clota). 

 Centre comercial obert i peatonalitzat, que comprèn els carrers Ciutat i Antoni Blanes, i que des 

d'aquest estiu té continuïtat al carrer Estel, on està ubicat el Museu Regional i Centre d'Informació 

Turística. Aglutina gran diversitat d'oferta complementària: comerços -roba, decoració, joieria, forn, 

alimentació,..-, bars, restaurants, cafeteries i altres serveis: bancs, agències, correus, loteria,etc. 

 Connectivitat Wifi en determinades zones d’interès turístic: centre històric i Ses Païsses. 

 Panells d’informació turística als edificis i espais més emblemàtics del poble. Permeten l’accès a una 

audioguia de cada punt d’interès, a través de codis QR impresos en els cartells, que conté informació 

turística d’aquell punt en concret i també indicacions del recorregut fins a la següent etapa de la ruta.  

 
 Pel que fa a les possibilitats d'allotjament, Artà es caracteritza per una planta hotelera reduïda i 

adreçada, majoritàriament, a un client amb poder adquisitiu mitjà-alt -el preu de l'habitació doble més econòmica 

està al voltant dels 100 euros en temporada alta i dels 90 en temporada baixa-. Podem trobar hotels urbans, 

agroturismes, un Casal de Colònies, un hotel naturista i tres refugis més una zona d'acampada dins el Parc Natural 

de Llevant. Estaríem parlant d'unes 321 places turístiques regulades repartides en 15 establiments.  

La majoria dels hotels i agroturismes són de dimensions més aviat petites -de quatre a deu habitacions-, 

ja que se limiten a l'estructura tradicional d'una casa senyorial, un antic forn o una antiga casa de foravila. Hi ha 

excepcions, com és el cas de l'Hotel Carrossa, especialitzat en grups, que disposa de 25 habitacions i capacitat 

per allotjar petits congressos i trobades professionals. De dimensions semblants és l'hotel naturista, Aparthotel Sa 

Punta de s'Estanyol. L'explotació d'aquests establiments és, sovint, de caire familiar i, a diferència dels municipis 

dels voltants, especialment els hotels urbans mantenen el cartell d'obert tot l'any. Cal fer esment també de la 

important presència d'habitatges vacacionals en el municipi d'Artà i que actualment sumarien uns 180. 
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2.1.2. Característiques del municipi: anàlisi DAFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANÀLISI INTERN 

FEBLESES FORTALESES 

 Poc pes en el context de les 

decisions estratègiques del 

turisme a Mallorca. 

 

 Manca d’allotjament i de 

diversitat en l’oferta. 

 

 Desequilibri entre l'ús dels 

recursos i els ingressos per 

turisme. 

 

 Poca representativitat 

d'associacions artesanals. 

 

 Poca activitat de l'Associació 

d’Allotjaments Turístics d’Artà. 

 

 Escàs coneixement i ubicació 

massa allunyada de l'entrada al 

poble de l'Oficina d'Informació 

Turística. 

 

 Poques places d’aparcament 

públic. 

 

 Manca de connexió entre els 

nuclis d’Artà i la Colònia de 

Sant Pere. 

 

 Transport públic deficient. 

 

 Deficient senyalització viària. 

 

 

 Espais naturals amb rutes 

senyalitzades i platges verges 

amb valors paisatgístics i 

patrimonials. 

 

 Mercat setmanal (dimarts) de 

gran atractiu durant els mesos 

d'estiu. 

 

 Espais culturals i oferta 

gastronòmica presents en guies 

turístiques internacionals. 

 

 Proximitat a grans nuclis 

turístics ja desenvolupats. 

 

 Poca massificació, tranquil·litat i 

un centre antic amb encant. 

 

 Gran implicació del teixit 

comercial, amb una oferta 

comercial que es renova i 

s'adapta a les noves exigències 

del turista. 
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 2.1.3. Demanda Turística 

 La nostra zona turística, la del Llevant de Mallorca, és una àrea de clara preeminència del turisme 

alemany, que ve a gaudir de les seves vacances i que és un gran consumidor del producte sol i platja. Dels 

311.221 viatgers que el 2012 es varen allotjar en hotels d'Artà i Capdepera (municipis que l'Ibestat agrupa en una 

mateixa categoria), un 80% eren alemanys i la resta es reparteix entre turisme espanyol, francès, britànic i italià, 

principalment i en aquest ordre. Aquest volum de viatgers va realitzar en el mateix període 2.249.859 

pernoctacions hoteleres, amb la qual cosa la seva estada mitjana va ser de més de 7 dies (7,23), una dada 

superior a la mitjana de Mallorca (6,46) i de les Illes Balears (6,41). L'estada encara s'incrementa si parlam de 

viatgers allotjats en apartaments turístics a la zona: 8,71 dies. 

 

 L'any 2012, l'Ajuntament va elaborar una Anàlisi de fluxos de turistes que visiten Artà per obtenir més 

informació sobre el perfil del nostre visitant a partir d'enquestes fetes a Ses Païsses i els dies de mercat setmanal. 

El resultat està en la mateixa línia que l'exposat anteriorment: 

 

 

 

 

 La gran majoria d'aquests visitants s'allotgen en les poblacions turístiques dels voltants: Cala Rajada 

(39%), Cala Millor (24%) i Capdepera (22%), que disposen d'una planta hotelera molt més extensa i diversificada 

que Artà, que allotja un 15% dels enquestats.  
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 Què els dur a visitar el nostre municipi? En aquest cas, els turistes enquestats havien rebut referències 

per visitar Artà de diferents fonts, preferentment del Punt d'Informació d'Artà i altres (54%), a través d'Internet 

(21%) i a través d'Amics (16%), que els havien recomanat la visita. I què és el que tenien previst visitar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Com es pot veure, Ses Païsses i Sant Salvador es confirmen com dos dels valors turístics amb més 

potencial de demanda. Entre els turistes enquestats hi ha una altra dada a tenir en compte i és que si bé la majoria 

d'aquests, més d'un 60%, tenia plans de visitar o ja havia visitat l'àrea comercial del centre d'Artà, un 38% dels 

visitants no. 

 

 Voldríem referir-nos en aquest apartat també a un segment específic, el turista cultural, que és el que 

s'interessa per la targeta ArtàCard i que actualment encara representa una petita part dels nostres visitants. Si 

analitzam les dades recollides a partir de l'emissió de targetes, crida l'atenció que siguin els turistes espanyols els 

que ocupin el primer lloc del rànquing, tenint en compte que no són els més nombrosos a la nostra zona. En canvi, 

els visitants alemanys es queden en un discret segon lloc, si ho comparam amb el pes que tenen dins el volum 

total de turistes que rebem. 

PLANS DE VISITA SEGONS NACIONALITAT 
 Ses Païses Sant Salvador Teatre Museu Regional Museu Parroquial Altres 
Alemanys 55% 57% 71% 50% 100% 55% 
UK 17% 11% 0 0 0 18% 
Espanyols 15% 14% 29% 50% 0 15% 
Francesos 6% 9% 0 0 0 7% 
Italians 0 2% 0 0 0 1% 
Altres 7% 8% 0 0 0 4% 
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 El turista que ve a Artà, per tant, acostuma a passar una setmana de vacances a l'Illa, s'allotja 

majoritàriament en establiments dels voltants i ve a Artà atret, d'una banda, per la popularitat que té el seu mercat 

setmanal dels dimarts (turistes que acostumen a passar el dematí al poble, durant l'estiu, molt pendents dels 

horaris dels autobusos que els retornen al municipi on s'allotgen, i que són grans consumidors de l'oferta comercial 

del municipi, no tant de l'oferta d'espais culturals). D'altra banda, també tenim turistes que s'acosten a Artà atrets 

per algun dels seus espais monumentals (castell de Sant Salvador, visible des de la carretera principal; Ses 

Païsses, present a força guies internacionals com a lloc d'interès) i la seva riquesa natural, representada sobretot 

pel Parc Natural de Llevant (turistes que es distribueixen més durant tot l'any i que, sobretot, els amants de la 

natura prefereixen estades fora de temporada alta per evitar les massificacions de l'estiu). 

 

 2.1.4. Dades mediambientals 

 Al municipi hi ha dues xarxes d'abastiment d'aigua potable, la d'Artà i la de la Colònia de Sant Pere. A Artà 

l'aigua prové de tres pous de Sa Clota i d'un altre ubicat a Costa i Llobera, que donen aigua al dipòsit de Sant 

Salvador, que té una capacitat d'uns 1.200 m3. A això cal afegir-hi l'aigua de dos pous a s'Hort des Bril. La Colònia 

de Sant Pere, per la seva banda, s'abasteix d'un altre dipòsit regulador que conté uns 1.000 m3. El 50% dels pous 

són de propietat municipal i l’altre, de propietat privada, segons dades recollides en l'Agenda Local 21. 

 

 Actualment, les obres de renovació de la xarxa de distribució d'aigua en el municipi han permès que tota 

la localitat tengui subministrament durant les 24 hores del dia, ja que s'han eliminat les fuites. Això sí, en alguns 

casos puntuals -com l'assecament d'un pou per la manca de pluges unit a l'augment de consum, l'agost de 2012- 

s'ha hagut de recuperar el subministrament parcial, que divideix el poble en dues zones.  
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 Segons l'INE, l'any 2011, els habitants de les Illes Balears vàrem consumir 124 litres d'aigua al dia, un 

2,5% més que l'any anterior i per davall de la mitjana estatal (142 litres/habitant/dia). Això sí, som la segona 

comunitat de l'Estat, només per darrera de Múrcia, on el cost del metre cúbic d'aigua és més car: 2,19 euros.  

 
 Si parlam d’energia, el municipi d’Artà en el seu conjunt, sumant particulars, empreses i administracions, 

va consumir 29 milions 123 mil kilowats/hora l’any 2012, gairebé un 6% manco que en el 2010, quan el consum 

fregava els 31 milions de kilowats/hora.2 La tendència a la baixa s’entén principalment pel context de crisi 

econòmica dels darrers anys. L’anàlisi de les variacions mensuals en el consum elèctric ve molt condicionat per 

dos factors: la climatologia i la temporada alta turística. Així doncs, els mesos punta són el gener (amb un consum 

de 2 milions 712 mil Kw/hora) i el juliol i l’agost (amb 2 milions 600 mil Kw/h al mes).  

 

 

 
 Un altre aspecte a esmentar és la gestió dels residus. Segons les darreres dades disponibles dins l’estudi 

“Present i futur de la gestió de residus a Artà”, de setembre de 2013, el percentatge de recolllida selectiva a 

Artà –paper, vidre i envasos- se situava l’any 2012 en el 13,66%, un percentatge que no ha experimentat massa 

variacions en els darrers cinc anys. Si bé és cert que estam gairebé tres punts per damunt de la mitjana de 

Mallorca (10,93), també ho és que distam molt dels objectius marcats per la Directiva Marc de Residus, de la Unió 

Europea, que planteja abans del 2020, reciclar o reutilitzar el 50% dels residus domèstics. 

 

La producció unitària de residus és de 1,29 Kg/habitant dia (any 2012), una ràtio que ha anat baixant de 

manera gradual en els darrers cinc anys i que se situa al mateix nivell de poblacions com Sa Pobla i Bunyola, i 

significativament per davall d'altres municipis turístics dels voltants com Capdepera (2,54) i Son Servera (1,94). 

Aquesta baixa producció de residus per habitant té, evidentment, les seves oscil·lacions durant l'època estival, que 

és la de major arribada de turistes. Així la generació mensual de residus municipal assoleix el seu nivell màxim a 

                                                           
2 Font: Endesa Baleares.  
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l'agost (350.000 Kg/mes). A partir de l'agost la producció baixa fins assolir els mesos de desembre, gener i febrer 

la seva cota de mínims (al voltant dels 200.000 Kg/mes). 

Actualment, la política del consistori va encaminada a incentivar que els habitants d'Artà separin els 

residus domèstics en les diferents fraccions (paper, envasos lleugers, vidre, matèria orgànica i rebuig) amb 

l’objectiu d’anar reduint l’ampli percentatge de rebuig que es genera actualment (86,34%), oferint formació 

específica i bonificacions a la taxa de fems per a qui recicli correctament, que poden anar del 12% al 40% en 

funció del tipus d'habitatge o local i de la situació de l'immoble. Una de les modificacions que implica la posada en 

marxa d’aquest nou sistema de gestió de residus, que s’aplicarà a partir del mes de febrer de 2014, és la retirada 

dels contenidors d’arreu del municipi i la neteja de les platges per part de l’empresa concessionària del servei de 

recollida selectiva i neteja viària.  

 

Un altre indicador clarament influenciat pel sector turístic és el de pressió humana. Només disponible per 

a les Illes Balears, segons l’Ibestat l’agost d’aquest 2013 a la nostra comunitat  es va assolir la xifra de  1.874.678 

persones de mitjana. Una càrrega demogràfica que continua en línia ascendent: 12.800 persones més que l'agost 

del 2012). Cal assenyalar que des de fa alguns anys s’observa un augment de la pressió turística sobre el litoral 

d’Artà, motivat per un canvi de prioritats dels turistes, que cerquen cada vegada espais més verges i un major 

contacte amb la natura. Molts d’aquests visitants provenen dels municipis veïns però el radi d’acció s’ha anat 

ampliant a turistes i residents provinents de tots els racons de l’illa, gràcies a la millora de les carreteres i a la 

conseqüent reducció de temps en els desplaçaments.  

 

2.2. ENTORN GEOPOLÍTIC 

 2.2.1. El turisme que tenim 

 El nostre entorn ve marcat per la pertinença a una de les comunitats autònomes més turístiques de l'Estat 

espanyol, les Illes Balears, amb prop de 422 mil places d'allotjament turístic -de les quals un 67% es concentren a 

l'illa de Mallorca- i que rep més de 12 milions de turistes l'any. Amb 375 platges i 2.921 hores de sol l'any 20113, les 

Illes tenen com a principal producte el sol i platja, amb una irrupció important en els darrers anys de l'oferta del tot 

inclòs, que ha repercutit negativament en la viabilitat de l'oferta complementària tant d'oci com de restauració. Les 

Illes Balears, a més, presenten una clara dependència de tres mercats emissors ja força consolidats: turisme 

nacional, britànic i alemany, que juntament amb el francès i l'italià copen un 82% dels visitants que rebem4. La 

resta es reparteix, principalment, entre turistes nòrdics, austríacs i portuguesos (11,8%) i mercats incipients com el 

procedent de Rússia, Polònia, República Txeca, Ucraïna, Bulgària, Israel (1,14%). 

 

 

                                                           
3 INE, Anuario Estadístico de España, 2013. 
4 Pla Integral de Turisme de les Illes Balears, 2012-2015. 



 

 
PLA INTEGRAL DE TURISME D’ARTÀ pàg. 14 

 

Les darreres dades disponibles5 recullen que en els deu primers mesos del 2013 han arribat a les Illes 

Balears 10.919.870 turistes internacionals, el que representa un increment interanual del 7,4%. Dos milions 

d’aquests turistes se concentren només el mes d’agost. Entre gener i octubre és la comunitat que més creix en la 

captació de turistes internacionals, només per darrera de la Comunitat Valenciana (11,3%). Per a la Federació 

Hotelera de Mallorca, l’any tancarà amb un balanç positiu, tenint en compte que a les Illes Balears haurà crescut 

un 8,3% la despesa en el sector turístic assolint un rècord de facturació de 10.500 milions d’euros –entre gener i 

octubre-. Es calcula que a Mallorca hauran arribat un 3,5% més de turistes, que es gasten més doblers per 

persona encara que redueixen els dies d’estada. Segueixen venint alemanys i britànics i creix el mercat francés, 

escandinau i rus. La temporada s’ha allargat tres setmanes més dins el mes d’Octubre, gràcies al bon temps. Les 

previsions dels hotelers apunten que el 2014 encara será millor perquè persisteix la inestabilitat en les 

destinacions competidores i s’espera que es recuperi el turista espanyol, clarament a la baixa els darrers anys. 

  

 Si fem cas de les dades recollides per la Conselleria de Turisme en les darreres fires internacionals (ITB 

Berlín, WTM a Londres), l’optimisme és la tònica general, perquè després d’uns anys de crisi aguda en els 

principals mercats emissors l’evolució econòmica d’Alemanya i la Gran Bretanya fa preveure una progressiva 

recuperació de la quota de mercat perduda. Aquest 2013 es podrien tornar a superar els 4 milions de turistes 

alemanys. Tot i que la competència mediterrània –Turquia, Grècia i Egipte- creix dins la demanda alemanya, no es 

creu que faci mal al mercat balear. Només TUI ha incrementat enguany les vendes cap a Mallorca en un 8%, el 

doble que amb altres destinacions. Aquestes previsions a l’alça fa que els touroperadors (Alltours, Rover, Thomas 

Cook) es mostrin interessats en la compra d’hotels a la nostra comunitat i en la seva reconversió. Als clients 

alemanys, segons ells, els agrada allotjar-se en establiments d’almenys 4 estrelles. Pel que fa a l’arribada de 

turistes britànics –segon mercat emissor en importància-, ha crescut un 7,9% a les Illes Balears entre gener i 

setembre d’aquest 2013 respecte el mateix període de l’any passat6. Creix també el que gasten i les nits que 

passen en destinació. És un turista estacional –de juny a setembre- i que ve atret pel sol i platja i el turisme 

familiar, principalment. Amb menys força creix el visitant francès, un 2,1% en el mateix període. 

 
L’optimisme es reforça amb les dades de trànsit de l’Aeroport de Son Sant Joan, que aquest estiu ha 

batut rècords: per primera vegada ha superat els 3,5 milions de passatgers en un sol mes, l’agost. La caiguda de 

passatgers nacionals en 527 mil persones de gener-setembre s’ha vist compensada per l’increment en 599 mil 

passatgers procedents d’Alemanya, Regne Unit, Suïssa, Suècia i Noruega. Els italians continuen a la baixa. Les 

previsions per aquesta temporada baixa és d’un increment del 8% en passatgers internacionals i una caiguda del 

18% en el mercat nacional.  

 
  

 

 

                                                           
5 Font: ITE-FRONTUR (Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera) i EGATUR (Encuesta de Gasto Turístico).  
6 Dades de la Conselleria de Turisme 
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A nivell estatal, les previsions apunten que el 2013 tancarà superant els 57,7 milions de turistes 

internacionals de l’any anterior, amb un increment del 6% en les arribades de visitants i una despesa prevista de 

58 mil milions d’euros, un 7% més que el 20127. Cal tenir en compte que l’any 2011 l’arribada de turistes 

internacionals va créixer de forma important gràcies a la inestabilitat política del nord d’Àfrica –amb increments 

d’entre el 5-6%-. Aquest ritme va caure notablement el 2012 fins a nivells de l’1%, tant en arribada de turistes com 

de pernoctacions i enguany, des de març de 2013, les estadístiques recullen una certa recuperació -el mes 

d’agost, l’arribada de turistes a Espanya ha pujat un 5,2%, dada que no es registrava des de 2011-. Tot i aquesta 

millora, el turisme nacional va començar l’any caient un 10% i a l’agost registrava una lleugera millora, 0,2%, pel 

que fa a nombre de viatges, no en la despesa. A nivell internacional, el mercat britànic i l’alemany creix 

moderadament (2,7% i 4%, respectivament el mes d’agost), el francès també (5%), però l’italià manté la tendència 

negativa (-8%). Clarament a l’alça es mostra el turisme nòrdic (20%), sobretot el suec i el noruec, i també el mercat 

rus segueix una tendència notable d’expansió tant en arribades com en despesa.  

 
A nivell mundial, el nombre d’arribades de turistes internacionals ha crescut un 5% entre gener i agost de 

2013, en comparació amb el mateix període de 2012, fins assolir un rècord de 747 milions de visitants, segons el 

darrer baròmetre de l’Organització Mundial del Turisme (OMT). El balanç de l’estiu ha estat millor de l’esperat 

gràcies als bons resultats d’Europa, Àsia-Pacífic i Orient Mitjà. L’OMT destaca com a especialment positius els 

increments de visitants a les diferents regions d’Europa –un 6% a l’Europa Mediterrània i un 7% a l’Europa de 

l’Est-, tenint en compte que representen nombroses destinacions madures. El Sud-est asiàtic, amb un augment del 

12% interanual de turistes, lidera els increments no només en l’arribada de visitants sinó també en els ingressos 

per turisme (Tailàndia, +27%), front a increments d’ingressos molt més moderats a França (+2%), Alemanya 

(creixement pla) o, fins i tot, retrocessos a Itàlia. En paraules del secretari general de l’OMT, Taleb Rifai: “si bé el 

creixement econòmic mundial segueix essent lent, els resultats del turisme internacional es mantenen per damunt 

de la mitjana en la major part de les regions del món obrint oportunitats vitals per a l’ocupació i per a les 

economies locals”.  

 
 2.2.2. Tendències de mercat 

 Com és el turista que ve? Els experts el defineixen com un consumidor més informat, més madur i 

acostumat a seleccionar entre l’oferta d’un sector altament competitiu com és el turístic.  

 
En aquests moments, gran part del creixement del mercat turístic prové de turistes sense forma 

d’organització: no només n’arriben més -a l’agost, el 71,4% dels turistes que varen visitar Espanya no havien 

contractat paquet turístic- sinó que són els que registren un increment mes notable en la despesa –al voltant d’un 

7-8%-. En canvi, aquells que viatgen amb paquet turístic han tengut un comportament negatiu tot l’any 2013 pel 

que fa al mercat espanyol, tret dels mesos punta de temporada alta, amb creixements molt minsos (juliol, 1,2% i 

agost 0,5%). La seva despesa està en mínims dels darrers dos anys.  

                                                           
7 COYUNTUR. Boletín Trimestral de Coyuntura Turística. Instituto de Turismo de España. Núm. 15, III trimestre 2013. 
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Una altra tendència que es consolida: els passatgers en companyies aèries de baix cost registren un 

increment constant entorn al 2,9%, mentre que aquells que utilitzen companyies tradicionals acumulen descensos 

de fins al 5% a principis d’any. Una part creixent d’aquests turistes, a més, cerca allotjament alternatiu a l’hoteler. 

Si bé els establiments hotelers continúen essent els més demandats –a l’agost, al conjunt de l’estat varen copar el 

56,3% del mercat-, cal tenir en compte el fort creixement, del 8,5%, de l’allotjament no hoteler, fomentat per 

l’augment del lloger d’habitatges vacacionals (15,1%)
8
.  

 
 El pes de les xarxes socials creix. Segons Google, l’any 2011 es va realizar un 30% més de reserves 

online que en anys anteriors. Les companyies del sector turístic varen augmentar la inversió online en un 85%. I el 

visitant, quin ús en fa? Agafant com a referencia l’estudi “Usos, actitudes y tendencia del consumidor digital en la 

compra y consumo de viajes” 9
, un 42% dels internautes utilitza els webs de viatges com a canals per obtenir 

informació sobre les destinacions, un 19% els blogs, un 13% les xarxes socials i un 11% les aplicacions mòbils. Es 

tracta d’un consumidor que selecciona les destinacions en funció de les oportunitats i ofertes que troba en les 

mateixes pàgines on acaba efectuant la compra; que prefereix (54%) comprar de manera independent els diferents 

productes del seu viatge, en lloc de viatjar amb paquets tancats o viatges organitzats (15%); i que té molt en 

compte les recomanacions de familiars i amics a l’hora de prendre una decisió (43%), així com la informació que 

es comparteix en fórums especialitzats en viatges i turisme (20%) i els continguts compartits en les xarxes socials 

(16%). Quan arriba a la seva destinació, utilitza internet per informar-se dels llocs que pot visitar, de l’oferta d’oci i 

cultura, per compartir les seves experiències en xarxes socials o blogs, informar-se sobre l’oferta d’allotjament i 

contactar amb agències de viatge o companyies aèries, principalment.  

 
És interessant veure com estan funcionant altres segments, minoritaris a hores d'ara, en els quals Artà hi 

té interessos més que evidents. Parlam, per exemple, de Turisme de Natura. Durant el primer trimestre de 2013, 

es calcula que 865.416 turistes a les Illes Balears han realitzat activitats relacionades amb la natura, un 21,6% 

més que durant els primers sis mesos de l'any anterior. Igualment s'ha registrat un notable increment en la 

despesa (+19,8%) i en les pernoctacions (+15,8%) respecte el mateix període de 2012. Es tracta d'un turisme a 

l'alça, que creix a un ritme del 5% anual i que representa actualment el 12,8% del total de turistes que visiten la 

nostra comunitat.  

 
També podem fer una pinzellada del Turisme Esportiu. Segons l’enquesta World Travel Monitor de la ITB 

(2011), aquest segment registra un creixement de dos dígits en els darrers cinc anys en els mercats emissors 

europeus. Els viatgers alemanys encapçalen el rànquing, amb un 42% dels 9 milions de viatges anuals que es 

comptabilitzen a Europa en aquest àmbit. A continuació els holandesos (14%), però en la resta de mercats 

emissors el binomi vacances-esport suposa menys d’un 6% de la demanda total. Es tracta d’un turista d’alt poder 

adquisitiu, està entorn als 43 anys i són més homes que dones. Les activitats esportives que generen més viatges 

                                                           
8 FRONTUR, agost 2013. 
9 Obserbatorio Digital IAB Spain (maig 2012)   
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a l’estranger són l’excursionisme (38%), el ciclisme (23%), els esports de motor nàutic (14%) i el golf (10%). A les 

Illes Balears, per exemple, es calcula que arriben anualment 90.000 turistes que venen a practicar cicloturisme. 

Tant professionals com aficionats al ciclisme solen concentrar la seva estada entre els mesos de febrer i maig.  

 
El Turisme Cultural-Patrimonial és l’altre eix de gran interès per Artà. La Cambra de Comerç de 

Mallorca va publicar un “Estudio sobre Productos turísticos emergentes en las Islas Baleares”, el gener de 2010, 

segons el qual el turista interessat per la cultura té una edat compresa entre els 24 i els 44 anys, un alt nivell 

educatiu i un poder adquisitiu mig-alt. Sol planificar el viatge pel seu compte i recopila molta informació sobre els 

llocs que vol visitar –Internet, revistes especialitzades-. És, per tant, un turista exigent. Itàlia i França són els 

països líders en aquest turisme. A les Illes Balears segueix essent un producte minoritari, alternativa de molts 

turistes quan fa mal temps. D’aquí, segons Hosteltur, la importància d’oferir esdeveniments i organitzar activitats 

culturals –concerts d’estiu a Ses Païsses- en lloc d’oferir només monuments històrics. Segons aquesta plataforma 

especialitzada en turisme, l’any 2004 Espanya va rebre aproximadament 7,3 milions de turistes per motiu cultural, 

prop del 14% del total de visitants. 

 
 2.2.3. Marc legal 

Les actuacions en matèria turística dins el municipi d'Artà tenen com a eix vertebrador el Pla de 

Competitivitat Turística “Mallorca Diversa, Artà Sorprèn”, que compta amb la participació del Instituto de 

Turismo de España, la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca, 

l’Ajuntament d’Artà i la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca. Un programa aprovat el novembre de 2008 i 

que finalitza aquest 2013, que té com a objectiu diversificar l'oferta turística i contribuir a la desestacionalització. 

Com? A través de la planificació i el desenvolupament de nous productes relacionats amb el segment de “sol i 

platja” i també amb el disseny de noves propostes innovadores que s'adaptin a les exigències d'un turista cada 

vegada més ben informat, més autònom a l'hora de confeccionar els seus viatges i més interessat en la recerca 

d'experiències enriquidores. 

 
Línies d'actuació que encaixen perfectament amb la política turística promoguda des d'Europa i també 

amb la legislació vigent a la nostra comunitat a través de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes 

Balears, que estableix com a principis generals la millora de la competitivitat del sector turístic mitjançant el 

desenvolupament d'un turisme sostenible; la necessitat de planificar la promoció i la qualitat turística; el foment de 

la desestacionalització; i la necessitat d'investigació, desenvolupament, innovació i formació continuada en 

turisme. És en aquesta llei on es fa especial èmfasi en l'aprovació dels diferents plans de desenvolupament 

turístic, tant insulars com municipals -com és el cas d'aquest document-, que s'hauran d'adaptar al Pla Integral de 

Turisme de les Illes Balears, 2012-2015 i que han de servir per millorar la imatge i competitivitat de la destinació. 

 

Com a marc d'actuació també cal tenir present el Pla d’Acció de Promoció Turística per al 2014, 

presentat recentment per la Conselleria de Turisme i Esports i que cerca racionalitzar la presència a fires 

generalistes –es considera una via de promoció esgotada-; augmentar la presència en fires de producte o 
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especialitzades; impulsar jornades directes, fam trips –viatges de familiarització amb touroperadors, agències de 

viatges, etc.- i press trips –viatges de prensa-; així com incrementar les accions promocionals per recuperar quota 

de mercat nacional. Destacar també l’aposta de la Conselleria de Turisme i Esports cap a la diversificació i 

desestacionalització del producte turístic en segments com l'oci, la cultura, el turisme actiu, la salut, la gastronomia 

o la natura per a tot tipus de clients. D'aquí la realització de jornades específiques (I Fòrum de Turisme i Natura, 

Menorca, octubre 2013), seminaris (Rutes culturals a les Illes Balears, noves potencialitats turístiques per a la 

competitivitat, Parc Bit, setembre 2013), la participació en fires especialitzades (fira Eurobike, per donar a conèixer 

l'oferta de cicloturisme al mercat alemany, agost 2013; fira CMT Fahrrad & Erlebnisreisen de Stuttgart, gener 2013) 

i esdeveniments culturals de gran dimensió (Museumsuferfest, Frankfurt, agost 2013). 

 
A nivell més local, el futur desenvolupament del turisme a Artà també pot veure's afavorit pel Pla de 

mobilitat urbana sostenible, que planteja la necessitat d'ampliar el procés de peatonalització del centre comercial 

-carrer Ciutat, plaça del Conqueridor- a altres zones del centre històric -recentment s'ha tancat al trànsit el carrer 

de l'Estel, on s'ubica l'Oficina d'Informació Turística-. Els objectius que es persegueixen, entre d'altres, són els de 

reduir l'impacte del trànsit rodat sobre la qualitat de vida (renou, emissions, perillositat) i millorar la qualitat dels 

espais públics d'importància com l'eix comercial-històric-turístic. En aquest sentit, està pendent l’execució per part 

del Consell de Mallorca d’una via de circumval·lació a la zona de Sa Clota, entre la carretera comarcal MA-15 i la 

MA-33 per facilitar l’accès al nucli històric i millorar els accessos al Parc Natural de Llevant. Tot plegat amb la 

finalitat de fer d'Artà un municipi més amable per transitar tant per a residents com per a visitants. 

 
També cal fer esment de les Normes Subsidiàries d’Artà, aprovades definitivament l’any 2010. Una 

normativa urbanística que destaca per estar adaptada al Pla Territorial de Mallorca, que és l’instrument general 

d’ordenació del territori de l’illa i que, per tant, aporta seguretat jurídica a qualsevol actuació en el municipi. 

Defineix el model territorial d’Artà i les possibilitats de creixement urbà, protegint un 87,27% del territori, establint 

una normativa estètica per a les noves edificacions que garanteixi la continuïtat del paisatge urbà, així com la 

preservació d’elements patrimonials de primer ordre catalogats en el municipi. 

 

2.2.4. Conjuntura turística i competència 

L’aposta d'Artà per desenvolupar productes turístics dins el binomi cultura-natura no és únic dins la seva 

zona d'influència. Per tant, cal tenir en compte les altres destinacions turístiques amb característiques similars a 

les nostres i que han començat a oferir noves experiències als seus visitants, semblants a les que el nostre 

municipi pot ofertar. Així, doncs, podríem establir la següent classificació: 

 

 A una distància de 10 Kilòmetres (Cala Ratjada, Capdepera, Canyamel, Sant Llorenç 

des Cardassar, Son Servera, Font de Sa Cala). Competència: producte cultural (Torre 

Cega, Castell de Capdepera, Torre de Canyamel, Coves d'Artà, talaiot de s’Illot); 

producte natura (rutes de Cala Mesquida fins a Cala Agulla, i del Moll fins a Canyamel); 
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producte esport (cicloturisme i senderisme). 

 A una distància de 20 Kilòmetres (Manacor, Can Picafort, Santa Margalida). 

Competència: producte natura-patrimoni (Son Real, Son Bauló); producte shopping 

(centre Manacor); producte esport (cicloturisme). 

 A una distància de més de 30 Kilòmetres (Alcúdia, Pollença, Montuïri, Serra de 

Tramuntana). Competència: producte cultural (ciutat romana de Pollentia, Son Fornés); 

producte natura (s'Albufera (Parc Natural), s'Albufereta (Reserva Natural), Formentor, 

Serra de Tramuntana -Patrimoni de la Unesco, ruta de preda en sec-); producte esport 

(Nordic Walking, cicloturisme, senderisme). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANÀLISI EXTERN 

AMENACES OPORTUNITATS 

 Submissió a l'estratègia global 

del producte Mallorca. 

 

 Viabilitat mediatitzada per 

intermediaris. 

 

 Estacionalitat turística acusada 

a tota l'illa. 

 

 Excessiva dependència dels 

fluxos turístics provinents de les 

zones d'influència. 

 

 Gran competència en alguns 
productes (cicloturisme, Nordic 
Walking,...) per part els nuclis 
turístics més pròxims. 
 

 

 

 

 Integració d'iniciatives en una mateixa 

estratègia a nivell insular (Programa 

Mallorca Diversa, Artà Sorprèn).  

 

 Complementarietat del producte Artà 

amb el sol i platja. 

 

 Demanda creixent de noves 

experiències turístiques. 

 

 Sensibilitat mediambiental. 

 

 Projecte de la via verda Manacor-Artà. 

 

 Existència de nous canals 

tecnològicament avançats per a la 

distribució de productes. 
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EIXOS PRINCIPALS, ESTRATÈGIES, TÀCTIQUES I ACCIONS 

3.1. ÀREA DE TERRITORI 

 3.1.1. Estratègia 

Tot el municipi d’Artà conforma una única zona turística, amb les especificitats pròpies de cada un dels 

seus nuclis –Artà, la Colònia de Sant Pere, s’Estanyol i Betlem-, que ha optat per fer del territori el seu valor més 

preuat, a través de la preservació de la riquesa natural i cultural de què és dipositari.  

 
Turísticament no ha tengut una explotació llarga en el temps, per tant, no es pot considerar una destinació 

madura sinó més aviat emergent. Això requereix continuar fent feina en l’adaptació de les infraestructures 

necessàries per garantir una adequada rebuda als visitants, així com millorar les eines d’informació destinades al 

turista perquè aquest tengui un coneixement acurat de les posibilitats –oci, allotjament, oferta comercial, etc.- que 

ofereix el nostre entorn.  

 
En aquest sentit queda definit el nostre 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: 

 “Oferir una atenció turística integral arreu del territori, aprofitant tot el potencial 

 dels recursos de què disposam i millorant la capacitat de recepció de visitants” 

 

  
  3.1.2. Plans tàctics i Accions 2014 

Per aconseguir l’objectiu marcat, es preveu desenvolupar les següents línies d’actuació i accions 

concretes durant l’any 2014:  

 

 COHESIONAR TURÍSTICAMENT EL MUNICIPI D’ARTÀ: 

 
El trasllat de l’Oficina d’Informació Turística a diferents indrets del municipi –Antiga Estació del Tren, 

Centre Social i actualment Museu Regional- ha provocat certa confusió entre els comerços i la població a l’hora de 

dirigir els turistes quan aquests demanden informació. La ubicació d’un Centre de Visitants a l’Antiga Estació del 

Tren, propietat de Serveis Ferroviaris de Mallorca i actualment en desús, seria un punt estratègic d’atenció als 

turistes ubicat a tocar de la parada d’autobusos, prop d’un dels dos pàrquings públics més grans del poble i en una 

de les portes d’entrada a Artà que dóna directament a l’eix comercial. Un centre de visitants que es veuria reforçat 

per altres punts d’informació repartits pel mateix eix comercial (Teatre, Artartà) i el centre històric (Can Cardaix). Tot 

plegat sense oblidar que aquesta cohesió passa obligatòriament perquè la informació turística que es pugui oferir 

al visitant d’Artà també arribi en les mateixes condicions a aquells que s’acostin al nucli costaner de la Colònia de 

Sant Pere i voltants.  

3. EL PLA 
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L’altre gran repte està en oferir informació el màxim d’actualitzada i acurada sobre els diferents espais 

turístics de què disposam –agenda d’actes, horaris d’obertura dels espais, rutes disponibles, situació platges 

verges, etc – i, especialment, d’un dels principals atractius naturals que forma part del nostre territori: el Parc 

Natural de Llevant.  

Vist això proposam les següents actuacions concretes:  

 

 Ubicació del centre de visitants a l’Antiga Estació de Tren. 

 Potenciar un punt d'informació turística a la Colònia de Sant Pere. 

 Aconseguir que els diferents punts d’atenció del municipi ofereixin una información integral dels 

recursos turístics de què disposam. 

 Apropar les potencialitats del Parc Natural de Llevant al municipi. 

 

 MILLORAR ELS EQUIPAMENTS URBANS I LA MOBILITAT PER A LA RECEPCIÓ DE VISITANTS 

 
L’arribada de cada vegada major nombre de turistes a Artà ha fet evident la necessitat d’afavorir la seva 

mobilitat pel territori. És cert que una part important d’aquests arriben en autocar, però també ho és que el parc 

mòbil de cotxes de lloguer es dispara a l’estiu i que el nostre municipi, amb una capacitat d’aparcament públic de 

168 places per a cotxes, 1 de motos i 6 per a persones amb mobilitat reduïda, es veu desbordat especialment els 

dies de mercat setmanal –els dimarts-. Es produeix una clara sobresaturació de les infraestructures d’aparcament 

disponibles i s’envaeixen els carrers de l’interior i voltants del poble, provocant molèsties a residents i a visitants.  

 
D’altra banda hi ha la mobilitat interna del municipi i com fer que la gent –resident i visitant- es pugui 

moure amb major comoditat i seguretat. El Pla de Mobilitat d’Artà fa passes en aquest sentit, mirant que puguin 

conviure el trànsit rodat amb altres formes de moure’s, principalment a peu i en bicicleta. I si és important que el 

turista pugui transitar còmodament pel centre del poble també ho és que pugui accedir en millors condicions a un 

dels nostres reclams per excel·lència: les platges verges.  

 
Vist això proposam les següents actuacions concretes:  

 

 Instar al Consell de Mallorca a l’execució del projecte aprovat de circumval·lació a Artà. 

 Oferir aparcaments adequats per acollir els turistes: compra de solar per ubicar un nou 

aparcament públic. 

 Millorar aparcaments i accessos a les platges verges del municipi. 

 Segona fase de senyalització dins el municipi (senyals direccionals per al trànsit rodat). 
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3.1.3. Quadre resum 

 

COD OBJECTIU ESTRATÈGIC PLANS TÀCTICS ACTUACIONS 2014 

T
E

R
R

IT
O

R
I 

 
Oferir una atenció turística 
integral arreu del territori, 
aprofitant tot el potencial 

dels recursos de què 
disposam i millorant la 

capacitat de recepció de 
visitants. 

Cohesionar turísticament el 
municipi d’Artà. 

Ubicació del centre de visitants a l’Antiga Estació de Tren. 

Potenciar un punt d’informació turística a la Colònia de Sant Pere. 

Aconseguir que els diferents punts d’atenció del municipi ofereixin 
una informació integral dels recursos turístics de què disposam. 

Apropar les potencialitats del Parc Natural de Llevant al municipi. 

Millorar els equipaments 
urbans i la mobilitat de cara a 

la recepció de visitants. 

Instar el Consell de Mallorca a l’execució del projecte aprovat de 
circumval·lació a Artà. 

Millorar l’oferta d’aparcament: compra de solar per ubicar un nou 
aparcament públic. 

Millora d’aparcament i accessos a les platges verges. 

Segona fase de senyalització dins el municipi: senyals direccionals 
per al trànsit rodat. 
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3.2. ÀREA DE PRODUCTE 

 3.2.1. Estratègia 

El principal reclam dels nuclis turístics ja desenvolupats de la nostra zona –Cala Rajada, Cala Millor, Son 

Servera, Can Picafort, Alcúdia,…- és l’oferta de “sol i platja”, que atrau cada any uns 2 milions i mig de visitants. 

Un volum considerable de clients potencials als quals Artà els pot oferir productes complementaris, experiències 

que enriqueixin la seva estada, a partir dels recursos culturals, naturals i comercials de què disposa. Una 

estrategia vàlida per a la temporada alta i que alhora pot funcionar com a reclam per fer turisme rural o escapades 

curtes durant la temporada baixa.  

 
Artà és litoral, muntanya, patrimoni cultural i etnològic alhora. I aquesta privilegiada combinació 

d’elements permet fer feina en un doble sentit: diversificació i desestacionalització, desenvolupant productes 

turístics en diferents categories.  

 
Seguint la classificació que fa l’Agència de Turisme de les Illes Balears podríem dir que, actualment, 

l’oferta turísica d’Artà es concentra en les següents categories:  

 
Dins la categoria de Natura, tenim quatre línies de producte: 

 

 Espais Naturals: Parc Natural de la Península de Llevant. Dos ANEI: Sa Canova (968 Ha) i 

Muntanyes d’Artà (7.313 Ha), una Àrea Rústica d'Interès Paissatgístic (ARIP) a les Muntanyes 

d'Artà i tres Zones d'Especial Interès per a les Aus (ZEPA) a l'entorn de la península d'Artà (cap 

Ferrutx, cap del Freu i cap Vermell). El nostre litoral acull 14 cales, la majoria verges i en zones 

protegides (Sa Canova, Caló d’Es Parral, S’Estret, Ca los Camps, Caló d’en Sureda, Cala Mata, 

Es Caló, S’Arenalet des Verger, Sa Font Celada, Cala Matzoc, Cala Dèntol, Cala Estreta, Cala 

Mitjana i Cala Torta). I disposam de tres refugis, ubicats dins aquest entorn protegit: s’Arenalet 

d’Albarca, amb 22 places; s’Alzina amb capacitat per a 10 persones i la caseta dels Oguers, per 

a màxim 10 persones. A més d’una zona d’acampada per a 30 persones.  

 

 Senderisme: 13 rutes dins el Parc Natural de Llevant, de diferent grau de dificultat, i d’altres que 

connecten diferents recursos d’interès turístic: Colònia de Sant Pere-Sa Canova, Artà-Ermita de 

Betlem, Ses Vergunyes, Colònia de Sant Pere-Es Caló, etc. Cal destacar la recent edició del 

llibre “Un raig d’excursions per Artà”, que recull 25 propostes d’excursió pel municipi d’Artà i 

voltants de mans del grup d’excursionisme Un Raig d’Artanencs. 

 
 Nordic Walking: aplicables els mateixos recursos que en l’apartat de senderisme. 
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 Turisme Actiu: aplicables els mateixos recursos inclosos dins senderisme i cicloturisme. Afegir 

les rutes audioguiades a cavall en PDF i GPX, incloses a la página web turística 

www.artamallorca.travel. Inclou tres propostes: Betlem-Es Caló; Coll del Racó-Sa Duaia-Cala 

Mesquida; S’Alqueria Vella-Cases d’Albarca. També destacar el port esportiu de la Colònia de 

Sant Pere.   

 
Dins la categoría de Cultura 

Turisme cultural, amb els següents recursos: 

 

 Festes d’interès cultural: Sant Antoni Abat, Carnestoltes, Divendres Sant (“Davallament”), Sant 

Antoni de Pàdua, festes patronals de Sant Salvador, Sant Roc i Sant Pere a la Colònia de Sant 

Pere. 

 

 Edificis singulars i monuments: Església de Sant Salvador, Església Parroquial de la 

Transfiguració, Convent franciscà Sant Antoni de Pàdua, monestir de Bellpuig, Ermita de Betlem, 

Església Parroquial de Sant Pere.  

 

 Construccions de defensa: Almudaina d’Artà o Es Castell, torres de defensa o atalaies a la 

línea de costa (Albarca i Moreia). 

 

 Jaciment prehistòric: Ses Païsses, que l’estiu de 2013 ha acolllit un seguit de visites guiades 

nocturnes i s’ha consolidat com a espai per a concerts dins el cicle Sent el Patrimoni del Teatre 

d’Artà.  

 

 Patrimoni arqueològic i etnològic: navetiforme de s’Arenalet de Son Colom, Talaiot de Sa 

Canova, Síquia de la Font de la Vila (Pont d’en Vell), etc. 

 

 Equipaments culturals: Museu Regional, Teatre Municipal d’Artà, Artartà, Fundació Aina M. 

Lliteras de Can Cardaix. 

 

 Possessions i Cases senyorials: Can Moragues, Can Epifanio, Can Cardaix, Na Batlessa, 

Casal de Can Sureda, Cas Marquès, Sa Posada des Olors, Son Morei Vell, Morell, Els Olors, etc. 

 

 Rutes turístiques amb àudioguia: Centre Històric, Colònia de Sant Pere, Ses Païsses. 

 

 Mercadets: mercat setmanal dels dimarts, Fira d’Artà, Mercat Nadalenc.  

 

 

 

http://www.artamallorca.travel/
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Dins Turisme esportiu 

 

 Cicloturisme: rutes audioguiades de bicicleta de muntanya en PDF i GPX, disponibles a la 

página web turística www.artamallorca.travel. Inclou 7 propostes per a usuaris de bicileta 

totterreny, amb diferent grau de dificultat (Carrossa-Colònia de Sant Pere; Colònia de Sant Pere-

Es Caló; Albarca-Cala Torta; Puig de Sa Tudosa; S’Esquena Llarga- Es Racó; S’Estanyol-Betlem; 

Sa Corballa) i 6 per a bicicleta de carretera (Artà-Formentor; Artà-Coves d’Artà-Mirador Sa 

Duaia-Ermita de Betlem; Artà-Capdepera; Artà-Colònia de Sant Pere; Artà-Son Servera; Artà-

Ermita de Bonany).  

 
Dins Turisme urbà 

 

 Shopping: un eix comercial peatonalitzat que inclou els carrers Ciutat i Antoni Blanes, amb 

presència d’oferta comercial també en els carrers adjacents (Gran Via, Pep Not) amb gran 

diversitat de botigues i presència destacada de productes artesanals –decoració, roba i bijuteria, 

galeries d’art, mobiliari, joieria, sabateria, productes de palma, etc.-. Una oferta comercial molt 

pròxima a diferents espais culturals –Teatre, Na Batlessa, Museu Regional, Artartà, Can Cardaix- 

i que inclou una quinzena de cafeteries i restaurants que cobreixen una àmplia gamma de 

possibilitats gastronòmiques –cuina Mediterrània, Mallorquina, vegetariana, tapes, cuina 

Internacional, xinesa, hindú-.  

 
A partir d’aquesta descripció dels reclams turístics, establim la següent classificació, segons el nivell de 

desenvolupament en què es troben al nostre municipi:  

 
CATEGORIA LÍNIA SITUACIÓ 

Natura 

Espais Naturals Creixement 

Senderisme Creixement 

Nordic Walking Emergent 

Turisme Actiu Creixement 

Cultura Cultural Desenvolupament 

Esports Cicloturisme Madur 

Urbà Shopping Madur 

 

I definim el nostre  

 
OBJECTIU ESTRATÈGIC: 

“Millorar els recursos turístics que formen part de la marca Artà”  

 

http://www.artamallorca.travel/
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 3.2.2. Plans tàctics i Accions 2014 

Per aconseguir l’objectiu marcat, es preveu desenvolupar les següents línies d’actuació i accions 

concretes durant l’any 2014:  

 

 POSAR EN VALOR RECURSOS QUE ENRIQUEIXEN L’OFERTA TURÍSTICA DEL MUNICIPI 

La riquesa patrimonial, arqueològica, cultural i paisatgística són per Artà recursos valuosíssims dins la 

configuració del seu producte turístic. A Mallorca és el Consell qui té encomanades les competències relatives a 

aquestes àrees, que actualment tenen pendents alguns projectes importants per a la millora de l’oferta turística del 

municipi. Per això entre les actuacions a dur a terme durant el 2014 hi ha:  

 

 Instar al Consell a la finalització de la ruta Artà-Lluc. 

 

 Instar al Consell a l’adequació del monestir de Bellpuig, perquè arribi a ser part del producte 

turístic d’Artà. 

 

 Instar al Consell a la realització de les actuacions aprovades per a la millora dels elements 

patrimonials de la costa de la Colònia de Sant Pere, com és  la senyalització i tancament del 

Dolmen de s’Aigua Dolça. 

 
 

 SEGUIR POTENCIANT ELS PRODUCTES TURÍSTICS MÉS EMBLEMÀTICS DEL MUNICIPI 

Per mantenir l’atractiu dels productes turístics que ja s’oferten actualment es fa necessari continuar 

omplint de contingut aquests recursos i actualitzar-los per garantir la satisfacció del visitant. És el cas de Ses 

Païsses, un dels espais culturals més emblemàtics d’Artà, que forma part de la tarjeta turística Artàcard, juntament 

amb el Teatre, el Museu Regional i l’Esglèsia Parroquial. Un pack cultural que vol ampliar el seu radi de promoció –

centrat actualment en els comerços i establiments hotelers d’Artà- als establiments hotelers de la nostra zona 

d’influència (Llevant, Badia d’Alcúdia), d’on provenen la gran majoria dels turistes que ens visiten. En aquest sentit, 

entre les actuacions de l’any que ve es proposa: 

 

 Millorar la senyalització i els elements d’interpretació de Ses Païsses. 

 

 Continuar les excavacions arqueològiques a Ses Païsses. 

 

 Desenvolupar la plataforma de reserves de visites guiades.  

 

 Continuar la promoció de la tarjeta turística ArtàCard i potenciar els seus usos.  
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 CONTINUAR AMB LA COL·LABORACIÓ PÚBLICO-PRIVADA EN L’ORGANITZACIÓ 

D’ESDEVENIMENTS D’ATRACTIU TURÍSTIC  

La col·laboració público-privada és necessària per potenciar el sector turístic. Ho diu Exceltur, el lobby 

turístic per excel·lència a l’Estat espanyol. I és que l’escassetat de recursos públics en aquests moments de crisi fa 

més evident que mai la necessitat de comptar amb el suport privat. Aquest és, de fet, el primer interessat en què la 

indústria turística es mantengui com a motor de creixement i per això reclama, cada vegada més, que la seva veu 

sigui escoltada també a l’hora de planificar noves estratègies o nous productes. A Artà aquesta col·laboració 

público-privada compta ja amb un seguit d’experiències, que es volen continuar promovent durant el 2014. Parlam 

de:  

 

 Promocionar i col·laborar en l’organització de la currsa 312 i en la segona edició de la Marató 

Muntanyes d’Artà. 

 

 Nou cicle d’Arts Escèniques Sent el Patrimoni. 

 
 

 SEGUIR IMPULSANT L’OFERTA COMERCIAL COM A RECLAM TURÍSTIC 

Un dels principals objectius estratègics del Pla Turístic d’Artà és dinamitzar econòmicament el municipi, 

entenent que els beneficis d’un increment en l’arribada de turistes s’ha d’estendre entre el major nombre possible 

d’empreses. Un dels principals reclams avui en dia per a l’arribada de visitants a Artà és el mercat setmanal dels 

dimarts, que converteix els carrers Ciutat i Antoni Blanes en un riu de gent els mesos de ple estiu. Els comerços 

han estat els primers a notar-ho i a fer canvis per adaptar-se als nous gustos d’aquests consumidors. L’activitat 

comercial és, doncs, un atractiu a seguir impulsant. Per això es planteja:     

 

 Estudiar un segon dia de Mercat setmanal.  

 

 Impulsar la Fira tradicional d’Artà del mes de setembre.  
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 3.2.3. Quadre resum 

 
COD OBJECTIU ESTRATÈGIC PLANS TÀCTICS ACTUACIONS 2014 

P
R

O
D

U
C

T
E

 

 
Millorar els recursos 

turístics que formen part 
de la marca Artà. 

Posar en valor recursos que 
enriqueixen l’oferta turística del 

municipi.  

Instar al Consell a la finalització de la ruta Artà-Lluc. 

Instar al Consell a l’adequació del monestir de Bellpuig. 

Instar al Consell a la realització de les actuacions aprovades per a la 
millora dels elements patrimonials de la costa de la Colònia de Sant 
Pere. 

Seguir potenciant els 
productes turístics més 

emblemàtics. 

Millora de senyalització i d’elements d’interpretació a Ses Païsses. 

Continuació de les excavacions arqueològiques a Ses Païsses. 

Desenvolupament de la plataforma de reserves de visites guiades. 

Continuar la promoció de la tarjeta turística ArtàCard i potenciar els 
seus usos. 

Continuar amb la col·laboració 
público-privada en 

l’organització d’esdeveniments 
d’atractiu turístic 

 

Promocionar i col·laborar en l’organització de la cursa 312 i en la 
segona edició de la Marató Muntanyes d’Artà. 
 

  
Nou cicle d’Arts Escèniques Sent el Patrimoni.  
 

Seguir impulsant l’oferta 
comercial com a reclam 

turístic. 

Estudiar un segon dia de Mercat setmanal. 

Impulsar la Fira tradicional d’Artà del mes de setembre. 
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3.3. ÀREA DE QUALITAT 

 3.3.1. Estratègia 

La qualitat és sinònim de prestigi i de confiança. I des d’Artà es fa feina perquè la qualitat sigui, a més, 

una porta que obri oportunitats de negoci a nous productes i nous serveis turístics diferenciats, amb un valor afegit 

propi. Actualment hi ha dues línies d’actuació: el Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació, SICTED, i la 

creació i desenvolupament de la marca “d’Artà”, PRODUCTE FET A  ARTÀ.    

 
Pel que fa al SICTED, Artà és una de les set destinacions a Mallorca que es regeixen per aquest sistema 

de qualitat turística, al qual s’han adherit 27 empreses dels municipi. L’objectiu és millorar l’experiència i la 

satisfacció del turista que ens visita. Les empreses o destinacions turístiques que s’hi adhereixen han d’acreditar el 

compliment d’un Manual de Bones Pràctiques, segons el seu ofici, que té validesa bienal i que s’avalua cada any. 

La certificació els acredita com a entitats compromeses amb la qualitat turística i la millora continuada, a la vegada 

que distingeix l’establiment de la competència. La certificació SICTED es pot implantar a 30 oficis diferents, tots 

ells empreses que d’una manera o altra interactúen amb el turista. A Artà disposen d’aquest segell de qualitat 

negocis molt diversos: la Cooperativa, establiments hotelers, fundacions culturals i altres serveis –restaurants, 

botiga de mobles, floristeria,…-.  

 
D’altra banda, l’Ajuntament aposta per la marca “d’Artà” PRODUCTE FET A ARTÀ, que ja està 

registrada a nivell europeu i que té com a principal objectiu crear una imatge i identitat de marca similar a una 

denominació d’origen, que permeti desenvolupar i comercialitzar nous productes i serveis, sinònims de máxima 

qualitat a tots els nivells: insular, nacional i internacional. La marca vol donar cabuda a un gran ventall de 

productes, entre ells els agroalimentaris (olis, embutits, fruits secs, cítrics, vins, etc.) i els artesans (llatra, pell, 

fusta, fang,…). Vol dotar a tots ells d’un nom, que es vinculi amb qualitat i que posi en valor tot el potencial que té 

Artà –recursos naturals, tradicions, sostenibilitat- per aquells turistes que cerquen noves vivències, quelcom 

diferent. I, alhora, convertir aquest procès en font d’ocupació i riquesa impulsant nous jaciments d’ocupació i 

ampliant les estratègies comercials dels negocis ja existents a Artà.  

 
Per tant, l’aposta estratègica pasa per  

 
OBJECTIU ESTRATÈGIC: 

 “Potenciar Artà com a marca de qualitat”  
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 3.3.2. Plans tàctics i Accions 2014 

Per aconseguir l’objectiu marcat, es preveu desenvolupar les següents línies d’actuació i accions 

concretes durant l’any 2014:  

 

 APROFUNDIR EN ELS SISTEMES DE QUALITAT ACTUALMENT IMPLANTATS 

Perquè consideram que l’aposta per la qualitat és una garantía de futur per als nostres productes i 

serveis, especialmente davant un turista cada vegada més selectiu i exigent a l’hora d’escollir destinació. Per això 

volem  

 

 Continuar desenvolupant el sistema SICTED.  

 

 FER DELS PRODUCTES I SERVEIS D’ARTÀ UN SINÒNIM DE QUALITAT 

I l’eina més potent que tenim per fer-ho és la marca “d’Artà” PRODUCTE FET A ARTÀ. Un projecte que ja 

ha completat la primera fase amb el registre de la marca, i que ara fa feina en la creació d’un catàleg de productes 

i serveis que es puguin comercialitzar amb aquest segell, respectant uns determinats paràmetres de qualitat i de 

comercialització –productes exclusius i unitats numerades-. Les empreses interessades poden sol·licitar 

l’homologació dels seus productes i s’oferirà orientació per part de consultors especialitzats a aquells que vulguin 

desenvolupar una idea o negoci. Per tant, el 2014 serà un any per 

 

 Desenvolupar la marca “d’ARTÀ” PRODUCTE FET A  ARTÀ. 

 

 
 3.3.3. Quadre resum 

 

COD OBJECTIU ESTRATÈGIC PLANS TÀCTICS ACTUACIONS 2014 
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Potenciar Artà com a 

marca de qualitat. 

Aprofundir en els sistemes de 
qualitat actualment implantats. 

Continuar desenvolupant el sistema SICTED. 

Fer dels productes i serveis 
d’Artà un sinònim de qualitat 

Desenvolupar la marca “d’ARTÀ” PRODUCTE FET A ARTÀ. 
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3.4. ÀREA D’INTEL·LIGÈNCIA DE  MERCATS 

 3.4.1. Estratègia 

Què entenem per Intel·ligència de Mercats? El concepte prové del món empresarial i té a veure amb la 

gestió estratègica d’una empresa en base a l’anàlisi d’un fluxe permanent d’informació, que permet conèixer amb 

detall com funciona el mercat i dins aquest, com funciona el meu negoci. Per tant, es basa en la presa de 

decisions fonamentada en l’anàlisi acurat de dades, que seran les que m’indicaran si  vaig ben o mal encaminat 

per aconseguir els objectius que m’he marcat. El concepte, per tant, és aplicable també a la gestió pública en 

l’àmbit turístic per dissenyar escenaris futurs i confirmar o reorientar la presa de decisions.   

 
Partint d’això, la primera pregunta és com aconseguiré aquestes dades? Des que va entrar en 

funcionament el projecte Artàcard, la plataforma informática on queden registrades les targetes que se posen en 

circulació ha anat recollint un volum d’informació que pot ser de gran utilitat. Filtrant les dades disponibles, podem 

saber quin centre propi o adherit ha venut la targeta –Museu Regional, Ses Païsses, Teatre, Artartà, Can Cardaix o 

els hotels, com a centres adherits-; quina és la nacionalitat del comprador; el motiu de la seva visita –vacances, 

feina, visita familiar-; el lloc on s’allotja; com ha aconseguit informació sobre Artà i la seva oferta turística –Internet, 

Touroperador, Amics, Hotel-; quins espais culturals visita realment i en quin horari. Es tracta d’un conjunt de dades 

molt valuoses per aconseguir el nostre objectiu estratègic:  

 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: 

 “Generar el coneixent necessari a partir de les dades obtingudes per planificar 

 millor futures accions” 

 

 

 3.4.2. Tàctiques i Accions 2014 

Per aconseguir l’objectiu marcat, es preveu desenvolupar la següent línea d’actuació:  

 

 EXPLOTACIÓ DE LA PLATAFORMA ESTADÍSTICA ARTÀCARD 

Una tasca que ens pot oferir dades sobre hàbits de consum dels diferents espais públics per part del 

turista que ens visita i que, una vegada analitzades, poden servir per ajustar horaris d’obertura, detectar quins 

productes tenen més o menys projecció entre els visitants i orientar les accions de promoció. Són alguns 

exemples.  
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Però també cal tenir en compte que la targeta turística té una vessant comercial molt important: els seus 

usuaris poden gaudir de descomptes en tot un seguit de comerços i serveis d’Artà. De moment, la plataforma 

informática no recull informació sobre quins són els productes o serveis que més consumeixen els turistes que 

utilitzen l’Artàcard atrets pels descomptes. No sabem si fan més ús dels descomptes a l’hora d’anar a dinar o per 

comprar alguna peça de roba o joieria, posem per cas. Però no és descartable estudiar quina seria la manera de 

deixar constància d’aquesta informació, per a la seva posterior anàlisi.  

Vist això, les accions concretes projectades per al 2014 dins aquest capítol són:  

 

 Recopilació de dades obtingudes a través de la plataforma Artàcard. 

 

 I posterior anàlisi de dades i obtenció d’informació amb finalitats comercials i de millora del 

producte.  

 
 3.4.3. Quadre resum 

 

COD OBJECTIU ESTRATÈGIC PLANS TÀCTICS ACTUACIONS 2014 
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Generar el coneixement 
necessari a partir de les 
dades obtingudes per 

planificar millor les futures 
accions. 

Explotació de la plataforma 
estadística ArtàCard. 

Recopilació de dades obtingudes a través de la plataforma ArtàCard. 

Anàlisi de dades i obtenció d’informació amb finalitats comercials i de 
millora del producte. 
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3.5. ÀREA PROMOCIÓ 

 3.5.1. Estratègia 

És important tenir present que allò que no es comunica no existeix. Tan important és definir clarament 

quina és l’aposta turística d’Artà com fer-la arribar al nostre client potencial. Per això les actuacions en promoció 

juguen un paper cabdal.  

 
Com recull el Pla de Competitivitat Turística d’Artà, un dels avantatges competitius del municipi com a 

destinació turística és que no necessita atraure la demanda sinó que aquesta ja està consolidada en la nostra área 

d’influència –els nuclis turístics de la comarca de Llevant i de la Badia d’Alcúdia-. Per això l’esforç promocional ha 

de tenir com a objectiu prioritari aquestes zones pròximes amb la intenció de transmetre al turista de sol i platja 

que a Artà es poden viure experiències diferents, passejar amb tranquil·litat per un poble acollidor, orgullós de la 

seva identitat i del patrimoni cultural que ha heretat, on poden disfrutar de la gastronomía autòctona i anar de 

compres. Aquest turista ja és aquí i se l’ha de convèncer perquè vengui a conèixer Artà. Però no és l’únic. La 

promoció on-line ha de permetre, a més, atraure aquell turista que quan planifica el seu viatge a Mallorca valora la 

possibilitat de gaudir d’un entorn de gran qualitat ambiental i ben conservat, de paisatges plens d’autenticitat. Per 

això la presència a Internet és cada vegada més necessària. I quan aquest visitant arriba a Artà? Doncs aquí entra 

en joc l’atenció personalitzada i l’oferta adequada de material promocional, divers i de qualitat, traduït en diferents 

idiomes i present en els diferents punts d’atenció turística del municipi.  

 
Tenint en compte això, ens marcam el següent 

 
OBJECTIU ESTRATÈGIC: 

 “Millorar la informació turística a tots els nivells: online i offline, en origen i destí” 

 

 3.5.2. Tàctiques i Accions 2014 

Per aconseguir l’objectiu marcat, es preveu desenvolupar les següents línies d’actuació i accions 

concretes durant l’any 2014:  

 

 PROMOCIÓ ONLINE I OFFLINE 

Internet és una font important d’informació i planificació per a molts turistes als quals els agrada organitzar 

el seu viatge de forma independent, i també per aquells que ja arribats a la seva destinació cerquen activitats 

diverses per realizar. Per això és interessant reforçar la informació online sobre la destinació pel que fa a la 

possibilitat de visitar espais protegits, conèixer el patrimoni cultural, les opcions d’allotjament, l’oferta comercial, 

etc. En aquest sentit, la página web turística d’Artà (www.artamallorca.travel), que conté informació en cinc idiomes 

–català, castellà, anglès, alemany i francés-, juga un paper fonamental com a difusor dels esdeveniments turístico-

culturals que s’organitzen en el municipi. Pot ser també un magnífic aparador de l’oferta de productes i serveis 

locals. L’estratègia online inclou també la presència a les xarxes socials, principalment Facebook i Twitter, 

http://www.artamallorca.travel/
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actualment ja actives.  

Ara bé, l’aposta estratègica online no elimina la necessitat de fer també promoció directa en la propia 

destinació i en els municipis turístics de la nostra zona d’influència per difondre, per exemple, packs culturals com 

el que ofereix la tarjeta Artàcard. Els establiments hotelers poden ser grans aliats en aquesta tasca, ja que són una 

font d’informació de primer ordre per a molts dels turistes que arriben disposats a no perdre’s ni un dia de sol a la 

platja i, tal vegada, a fer alguna cosa més. També cal tenir en compte en aquest apartat la tasca cada vegada més 

promocional que fan els punts d’informació turística, als quals se’ls demana una actitud més proactiva a l’hora de 

“vendre” la seva destinació, anticipant-se en la mesura del possible a les necessitats del visitant. Tenint en compte 

tot això proposam fer feina en: 

 

 La potenciació de la página web turística del municipi (www.artamallorca.travel). 

 El posicionament en cercadors i xarxes socials. 

 La promoció directa a zones turístiques d’influència. 

 La implantació d’un punt mòbil d’informació turística, que ja funciona el dia de mercat setmanal, 

els dimarts, en temporada alta i que dóna suport informatiiu, puntualment, en altres 

esdeveniments com la Fira d’Artà.  

 

 PROMOCIÓ EN ORIGEN I EN DESTÍ 

Tan important és fer arribar la nostra oferta turística a casa del nostre client potencial com oferir-li una 

bona acollida quan aquest arribi a la destinació. Això implica, d’una banda, un esforç per donar-nos a conèixer 

entre els intermediaris turístics que poden tenir alguna capacitat d’influència en la presa de decisions dels turistes 

–aquests només podran vendre bé el nostre producte si el coneixen a la perfecció i, per exemple, han tengut la 

possibilitat d’explorar les seves possibilitats en persona-. En aquest sentit, no són pocs els empresaris turístics de 

la nostra contrada que reconeixen l’efecte multiplicador que ha tengut per a ells el fet d’aparèixer en una revista de 

gran consum entre les mestresses de casa alemanyes, posem per cas, o en alguna de les publicacions en llengua 

estrangera que hi ha a la nostra comunitat. No és estrany trobar turistes que demanen informació sobre un indret 

que apareix recomanat en un article retallat d’un diari o amb el nom d’un poblat talaiòtic, que no saben ni 

pronunciar, subratllat en la guia de viatges que han comprat al seu país. D’altra banda, a casa nostra, la informació 

ha de ser el més assequible possible per al turista que ens visita i que, majoritàriament, desconeix el nostre 

idioma. Per tot això, ens plantejam:  

 

 L’elaboració de nou material promocional. 

 La traducció a l’anglès i l’alemany de la programació turístico-cultural del municipi. 

 Jornades i trobades de capacitació per a intermediaris turístics (fam trips). 

  

http://www.artamallorca.travel/


 

 
PLA INTEGRAL DE TURISME D’ARTÀ pàg. 35 

 

 3.5.3. Quadre resum 

 

COD OBJECTIU ESTRATÈGIC PLANS TÀCTICS ACTUACIONS 2014 
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Millorar la informació 
turística del municipi a tots 
els nivells: online i offline, 

en origen i en destí. 

Promoció online i offline. 

Posicionament de cercadors i xarxes socials. 

Potenciació de la pàgina web turística del municipi 
(www.artamallorca.travel). 

Promoció directa a zones turístiques d’influència. 

Implantació d’un punt mòbil d’informació turística (mercat setmanal, 
fires i altres esdeveniments del municipi). 

Promoció en origen i destí. 

Elaboració de nou material promocional. 

Traducció a l’anglès i l’alemany de la programació turístico-cultural 
del municipi. 

Jornades i trobades de capacitació per a intermediaris turístics (fam 
trips). 

 

  

http://www.artamallorca.travel/
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3.6. ÀREA DE FORMACIÓ I PROJECTES EUROPEUS 

 3.6.1. Estratègia 

El capital humà és un dels actius més importants de qualsevol empresa i més encara si gran part de la 

seva activitat es desenvolupa en contacte directe amb el client. Aquest és el cas del sector turístic. Estar darrera 

qualsevol taulell, ja sigui d’un comerç, d’un Museu o espai cultural, d’una oficina d’informació requereix certa 

destresa en algunes habilitats, no només idiomàtiques sinó també comercials i d’atenció al client. Disposar o no 

d’aquestes capacitats pot marcar la diferència entre un client que se’n va satisfet amb el tracte que ha rebut i el 

producte o servei que ha consumit, o un altre que veu frustrades les seves expectatives. En el primer cas, el turista 

es converteix en el millor promotor de la nostra destinació entre amics, coneguts i familiars, fins i tot entre un públic 

més ampli a través dels seus comentaris a les xarxes socials. Per això tenir professionals cada vegada més 

qualificats és sinònim d’èxit i de constant innovació i millora en els productes i serveis que és capaç d’oferir un 

municipi com Artà. És sinònim també de major activitat económica a través de la posada en marxa de nous 

projectes o de l’expansió dels ja existents actualment.   

 
Per això mos marcam el següent 

 
OBJECTIU ESTRATÈGIC: 

 “Donar orientació i suport formatiu a tots els projectes de la població local per 

 emprendre activitats relacionades amb el turisme” 

 

 

 3.6.2. Tàctiques i Accions 2014 

Per aconseguir l’objectiu marcat, es preveu desenvolupar les següents línies d’actuació i accions 

concretes durant l’any 2014:  

 

 FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS DEL SECTOR TURÍSTIC  

L’oferta de cursos i tallers que s’ofereixen des del Servei Municipal de Persones Adultes ja inclou 

actualment cursos dirigits a persones que treballen en el sector turístic. És el cas, per exemple, de la segona 

edició d’un curs de Rus bàsic, de 55,5 hores de durada, i que permet als assistents obtenir un certificat 

d’aprofitament de l’Escola de Turisme Balear. També cal destacar l’oferta formativa en idiomes del Centre 

d’Educació de Persones Adultes d’Artà (CEPA), amb la possibilitat de cursar el nivell B1 d’Anglès, dos nivells 

d’Alemany, dos específics de conversa, Informàtica, Internet i Correu Electrònic, Creació de Blogs i Pàgines Web. 

Tot plegat, eines que poden ajudar a millorar les habilitats dels professionals que ja fan feina en el sector turístic o 

d’aquells que s’hi volen inserir, tant pel que fa a l’atenció al client com també a tasques de promoció de la 

destinació. Per tant, dins aquest àmbit, les actuacions concretes a desenvolupar són: 

 Tallers i formació ocupacional, orientació laboral.  
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 SUPORT A NOUS PROJECTES TURÍSTICS   

El projecte de marca “d’Artà” PRODUCTE FET A ARTÀ té un gran pes en aquesta táctica, ja que té com a 

principal objectiu desenvolupar productes i serveis que posicionin el municipi com un lloc diferencial, que val la 

pena experimentar i on el turista pot trobar espais, tradicions i productes únics. El programa inclou, de fet, cursos 

d’orientació empresarial, formació i suport per al desenvolupament de nous projectes o la renovació dels ja 

existents, l’assessoria d’experts a l’hora de registrar i patentar productes, etc. Una oferta oberta a tot aquell que 

vulgui generar valor en el municipi. Al cap i a la fi es tracta de dinamitzar el teixit empresarial i potenciar l’ocupació 

durant tot l’any. Per això es té previst: 

 

 La creació d’un viver d’empreses. 

 El suport i finançament inicial a noves iniciatives empresarials. 

 

 3.6.3. Quadre resum 

 

COD OBJECTIU ESTRATÈGIC PLANS TÀCTICS ACTUACIONS2014 
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Donar orientació i suport 

formatiu a tots els 
projectes de la població 

local per emprendre 
activitats relacionades 

amb el turisme. 

Formació per a professionals 
del sector turístic. 

Tallers i formació ocupacional, orientació laboral. 

Suport a nous projectes 
turístics. 

Creació d’un viver d’empreses. 

Suport i finançament inicial a noves iniciatives empresarials. 
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4. RESUM 

 

PLA INTEGRAL DE TURISME 2014 

 

MAPA INTEGRAL DE LES ESTRATÈGIES, TÀCTIQUES I ACCIONS DEL PLA. 
EN EL QUADRE ES MOSTREN LES ACCIONS CONCRETES PER A CADA UNA DE LES TÀCTIQUES 

AIXÍ COM LA SEVA TEMPORITZACIÓ. 
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COD OBJECTIU ESTRATÈGIC PLANS TÀCTICS ACTUACIONS 2014 GEN FEBR MARÇ ABR MAIG JUNY JUL AG SET OCT NOV DES 

T
E

R
R
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O

R
I 

 
Oferir una atenció turística integral 
arreu del territori, aprofitant tot el 
potencial dels recursos de què 

disposam i millorant la capacitat de 
recepció de visitants. 

Cohesionar turísticament el municipi d’Artà. 

Ubicació del centre de visitants a l’Antiga Estació de Tren. 
 

            

Potenciar bun punt d’informació turística a la Colònia de Sant Pere. 
 

            

Aconseguir que els diferents punts d’atenció del municipi ofereixin una informació integral 
dels recursos turístics dels que disposam. 

            

Apropar les potencialitats del Parc Natural de Llevant al municipi. 
 

            

Millorar els equipaments urbans i la mobilitat de cara a la 
recepció de visitants. 

Instar al Condell de Mallorca a l’execució del projecte aprovat de circumval·lació a Artà.             

Millorar l’oferta d’aparcament: compra de solar per ubicar un nou aparcament públic.             

Millora d’aparcament i accessos a les platges verges del municipi. 
 

            

Segona fase de senyalització dins el municipi: senyals direccionals per al trànsit rodat.              
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Millorar els recursos turístics que 

formen part de la marca Artà. 

Posar en valor recursos que enriqueixen l’oferta turística del 
municipi. 

Instar al Consell a la finalització de la ruta Artà-Lluc. 
 

            

Instar al Consell a l’adequació del monestir de Bellpuig. 
 

            

Instar al Consell a la realització de les mesures aprovades per a la millora dels elements 
patrimonials de la costa de la Colònia de Sant Pere (Dolmen de s’Aigua Dolça). 
 

            

Seguir potenciant els productes turístics més emblemàtics. 

Millora de senyalització i d’elements d’interpretació a Ses Païsses. 
 

            

Continuació de les excavacions arqueològiques a Ses Païsses. 
 

            

Desenvolupament de la plataforma de reserves de visites guiades. 
 

            

Continuar la promoció de la tarjeta turística ArtàCard i potenciar els seus usos.             

Seguir impulsant l’oferta comercial com a reclam turístic. Estudiar un segon dia de Mercat setmanal. 
 

            

Impulsar la Fira tradicional d’Artà del mes de setembre. 
 

            

               

Q
U

A
LI

T
A

T
 Potenciar Artà com a marca de 

qualitat. 

Aprofundir en els sistemes de qualitat actualment implantats. 
Continuar desenvolupant el sistema Sicted. 
 

            

Fer dels productes i serveis d’Artà un sinònim de qualitat. 
Desenvolupar la marca “d’ARTÀ” PRODUCTE FET A ARTÀ. 
 

            

               

IN
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E
 

M
E
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C
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T
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Generar el coneixement necessari a 
partir de les dades obtingudes per 
planificar millor les futures accions. 

Explotació plataforma estadística ArtàCard. 

Recopilació de dades obtingudes a través de la plataforma ArtàCard. 
 

            

Anàlisi de dades i obtenció d’informació amb finalitats comercials i de millora del producte, 
horaris, atenció al públic... 

            

               

P
R

O
M

O
C

IÓ
 

 
Millorar la informació turística del 
municipi a tots els nivells: online i 

offline, en origen i en destí. 

Promoció online i offline. 

Posicionament de cercadors i xarxes socials. 
 

            

Potenciació de la pàgina web turística del municipi (www.artamallorca.travel).             

Promoció directa a zones turístiques d’influència. 
 

            

Implantació d’un punt mòbil d’informació turística (mercats del dimarts, fires i altres 
esdeveniments del municipi). 

            

Promoció en origen i destí. 

Elaboració de nou material promocional. 
 

            

Traducció a l’anglès i l’alemany de la programació turístico-cultural del municipi.             

Jornades i trobades de capacitació per a intermediaris turístics (fam trips). 
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E
U
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O
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E
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Donar orientació i suport formatiu a tots 
els projectes de la població local per 

emprendre activitats relacionades amb 
el turisme. 

Formació per a professionals del sector turístic. 
Tallers i formació ocupacional, orientació laboral. 
 

            

Suport a nous projectes turístics. 

Creació viver d’empreses. 
 

            

Suport i finançament inicial a noves iniciatives empresarials. 
 

            

               

http://www.artamallorca.travel/
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A través d’aquest Pla Integral de Turisme 2014, Artà reafirma la seva aposta per un Turisme 

responsable, que generi activitat económica, que sigui sostenible en el temps i que millori el benestar general de 

la població. Artà es posiciona dins Mallorca con un indret únic que conserva els trets propis de l’illa i que té el seu 

principal avantatge competitu en la conservació d’un entorn privilegiat i dels seus trets propis d’identitat. Es 

tracta d’una aposta integral, que necessita de la complicitat de la població local, a la qual l’Ajuntament destinarà 

esforços perquè participi i sigui la gran beneficiària de les iniciatives que es duguin a terme.  

 
Artà ja compta amb un teixit comercial dinàmic, que es transforma per ser més competitiu; compta amb 

iniciativa empresarial, que ha sabut potenciar els recursos propis del municipi per promoure l’activitat turística…el 

camí està encetat. Hi ha mancances, però també grans oportunitats, com ja hem analitzat en aquest document. 

Després de tres anys de feina, el Pla de Competitivitat Turística ja té eines concretes que han començat a caminar. 

Parlam especialmente de dos projectes: la targeta turística Artàcard, que cerca la fidelització del turista 

interessat en l’oferta cultural i comercial, i la marca de qualitat “d’Artà”, PRODUCTE FET A ARTÀ, que ha de 

posar en valor tot allò pel que volem ser coneguts: el paisatge, les tradicions i la sostenibilitat d’un model turístic 

que passi de generació a generació.  

 
Per aconseguir aquest model tan ambiciós cal avançar en la cohesió del territori, perquè funcioni com un 

tot, potenciant les particularitats de cada nucli com a exemple de la riquesa del nostre producte turístic: des de la 

bellesa monumental del Santuari de Sant Salvador i la riquesa cultural del centre antic d’Artà a la tranquil·litat del 

poble pesquer de la Colònia de Sant Pere, amb un litoral escassament transformat per la mà de l’home. Poder 

oferir una destinació turística integral i cohesionada permetrà estendre els beneficis arreu del territori. Fan falta 

millores tant en la recepció de visitants com en l’adequació del producte turístic que volem oferir, perquè Artà està, 

turísticament parlant, emergint com a destinació. Encara és per a molts un lloc a descubrir, en una comunitat 

turística com les Illes Balears que cerca reinventar-se amb nous productes més enllà del sol i platja per continuar 

sorprenent els turistes que venen, davant la forta competència d’altres destinacions mediterrànies. Artà, en aquest 

sentit, té un gran potencial per oferir noves experiències en un entorn de natura i cultura, més enllà dels mesos de 

temporada alta, perquè ha estat dotat estratègicament amb els recursos necessaris. Ara cal treure’n profit de cara 

al futur.  I per això actuarem sobre el territori, sobre la millora dels productes que podem oferir al visitant, 

analitzarem quin ús en fan aquells que ens visiten per prendre les decisions més encertades, intensificarem i 

donarem coherència a les accions promocionals, oferirem oportunitats de millora en la formació i en la creació de 

nous projectes empresarials…i tot això amb la finalitat de que Artà sigui reconegut com una destinació de qualitat, 

que val la pena viure, perquè Artà Sorprèn.  

  

5. CONCLUSIONS 
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