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LES BALEARS SE SITUEN EN EL TOP-10 DE LES REGIONS AMB EL 
 

 

IMPULSA BALEARS insta a «abordar una reformulació estratègica dels pilars que 
sustenten la posició competitiva actual per assegurar el desenvolupament del sector i la 

seva contribució als agregats regionals». 
 

PALMA · Les Balears se situen en la posició 8 del rànquing de competitivitat turística integrat per 
280 regions de 38 països distints que, avui dia, es mantenen turísticament actives com a 
destinacions de curta i mitja distància respecte dels principals mercats emissors de les illes. Aquest 

i|ICT, elaborat per   
Turística de les Illes Balears 

actor impulsor  i|ICT, com 

que afavoreixen el desenvolupament del sector turístic, així com la seva capacitat per contribuir a la 
millora de la competitivitat global del territori en què opera.  
 
En termes generals, les Balears se situen, 
doncs, en un tram de competitivitat turística 

ocupen les primeres 50 posicions de la 
distribució, totes elles europees, entre les 
quals es troben 12 de les 17 comunitats 

les illes tan sols estan precedides per les 

Catalunya (posició 2) i Madrid (posició 7), les 
franceses de la Provença-Alps-Costa Blava 
(posició 3), Llenguadoc-Rosselló (posició 6), 

-Brandenburg (posició 4) i 
-Viena (posició 5). 

marcada intensitat turística, com la 
Comunitat Valenciana (posició 9) o Canàries 
(posició 21). 
 
 
i|ICT, que            
12 pilars i 89 indicadors distints, evidencia que la favorable posició de les Balears se sustenta, 

gràcies al lideratge que 
manté en transport aeri (posició 7) i equipaments turístics (posició 2) , seguits dels que apel·len als 
recursos de base ja siguin naturals (posició 31) o culturals i recreatius (posició 39) . Al contrari, 

i|ICT · Top-10 entorn competitiu 

Posició Regió País 

1 Andalusia Espanya 

2 Catalunya Espanya 

3 Provença-Alps-Costa Blava França 

4 Berlin-Brandenburg Alemanya 

5 Baixa Àustria-Viena Àustria 

6 Llenguadoc-Rosselló França 

7 Madrid Espanya 

8 BALEARS Espanya 

9 Comunitat Valenciana Espanya 

10 Illa de França  França 

* 
dels països de la UE-28, Albània, Algèria, Bòsnia i 
Hercegovina, Egipte, Israel, Líban, Marroc, Montenegro, 
Tunísia i Turquia que presenten una intensitat turística 

1.000 places/100.000 habitants. 

http://impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-eines/i-ict
http://impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-eines/i-ict
http://impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-eines/i-ict
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turístic (posició 158) per tal com el grau de gestió sostenible de determinats recursos (aigua, aire, 
territori, etc.) no concorda amb la priorització política i econòmica del turisme a les illes (posició 2); 

tant pel que es refereix al capital humà i el 

 
 
IMPULSA BALEARS ha i|meeting que, sota el 
títol , ha 

empresarial nac

la iniciativa encarregat de la conferència de 

 
 
Al llar de la seva intervenció, Antoni Riera ha assenyalat que «les Balears estan en condicions de 
traduir 
rendibilitat, tant privada com social, del turisme». «una reformulació 
estratègica dels pilars que sustenten la posició competitiva actual per assegurar el desenvolupament 
del sector i la seva contribució als agregats regionals». En aquesta línia, tant Isabel M. Busquets, 
com Jaume Alzamora, han posat de manifest la importància de «disposar de dades fiables i 
comparables sobre la pos
de la sostenibilitat del turisme». En aquest context, el coneixement en mans dels operadors de les 
illes és, en paraules de Carmen Planas, « ar valor compartit al 
voltant del turisme, fet que justifica especialment que IMPULSA BALEARS prengui, avui, la iniciativa 
en aquest àmbit». 
 
Així doncs, amb la finalitat de facilitar la presa de decisions als agents regionals, la fundació difon, 
avui, a través de la i|newsletter, núm. 19 un nou itinerari estratègic que inclou noves eines i 
publicacions, les quals estan disponibles a www.impulsabalears.org. 
 
 
 
 
 
Sobre IMPULSA BALEARS 
IMPULSA BALEARS és una plataforma de coneixement estratègic i interacció regional que treballa per facilitar la presa de 

significatiu sobre la competitivitat global de les Balears. Com a fundació reconeix al conjunt de la societat balear com a 
principal beneficiari de la labor que desenvolupa de manera rigorosa, sistemàtica i independent dels condicionants específics 
de les institucions públiques i privades que la recolzen. Consulteu-ne el patronat a 
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat 

 

 

Contacte: Rebecca Alemany Garre com@impulsabalears.org 
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