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Davant el problema de la massificació turística que pateixen les

Illes Balears, el Govern autonòmic decideix apostar per la creació

de polítiques públiques enfocades a definir un model turístic basat

amb la qualitat i la sostenibilitat. L'objectiu principal del treball és

analitzar les principals mesures dutes a terme durant la legislatura

2015-2019 per tal de poder valorar si s'ha aconseguit o no la fita de

fer de les Balears un destí turístic sostenible.
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S'ha aconseguit diversificar i desestacionalitzar l'activitat
turística.

S'han tirat endavant projectes mediambientals
innovadors i molt positius pel territori.

Fan falta més controls i processos sancionadors a fi de
que les lleis aprovades tinguin un alt grau d'eficàcia.

Les mesures que s'han dut a terme no van encaminades a
revertir l'estat d'emergència socioambiental que vivim.

És necessari posar límits per tal d'evitar una situació de
col·lapse i poder arribar a tenir un model sostenible.

Les xifres demostren que, tot i les

mesures que s'han aplicat, el nombre

de visitants a les Illes Balears no s'ha

reduït durant aquests últims anys.

Les polítiques que s'han dut a terme

han anat més dirigides cap a una

desestacionalització que no pas cap

a una desmassificació.

Milions de turistes que han visitat les Illes Balears
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Sostenible s'ha dedicat a projectes que

tenen com a objectiu impulsar un canvi de
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