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El turisme rural, un repte
estratègic per al món rural
i l'economia de les Illes Balears
La tesi doctoral de Martí Colombram Mestre, defensada a la UIB, destaca 
la  importància  d'aquesta  activitat  com  a  element  dinamitzador  de 
l'economia rural i un complement del turisme de masses tradicional

Palma. Març de 2010
El  turisme en  el  medi  rural  és  una  activitat  econòmica  que  ha  assolit  una 
importància  estratègica  a  les  Illes  Balears,  tant  pel  paper  com  a  element 
dinamitzador  del  medi  rural  com per  la  condició  de factor  complementari  al 
turisme de masses. Així ho indica la tesi de Martí Colombram Mestre  Anàlisi  
estratègica del turisme en el medi rural: el cas de les Illes Balears, defensada a 
la Universitat de les Illes Balears.

El treball assenyala que tot i tenir una dimensió petita en comparació amb el 
turisme de masses tradicional -s'estima que generà uns ingressos aproximats 
de 210 milions d'euros l'any 2006-,  el  turisme en el  medi  rural  té  un paper 
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estratègic fonamental tant per a l'activitat turística del nostre arxipèlag com per 
a l'economia en el món rural. Segons Colombram, el turisme rural ha acabat 
esdevenint  l'activitat  econòmica  principal  d'aquelles  explotacions  on  fou 
implantat inicialment com una estratègia de diversificació i de complement dels 
ingressos agrícoles o ramaders. 
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El desenvolupament d'aquests establiments en el medi rural a partir de l'any 
1992 ha possibilitat nous ingressos a les explotacions que els adoptaren i ha 
afavorit l'arrelament i la revalorització del treball en aquest àmbit. Ara bé, en el 
cas  de  les  Illes  Balears,  i  a  diferència  de  l'Estat  espanyol  i  d'altres  països 
europeus, el turisme rural ha fomentat més la creació de places d'allotjament 
interior  que  no  les  activitats  que  permetin  un  desenvolupament  agrícola, 
ramader  o  forestal.  Això  no  treu el  paper  que el  turisme rural  ha fet  en la 
recuperació del patrimoni rural i en la preservació del medi ambient. En aquest 
últim  cas,  Colombram  assenyala  que  la  protecció  del  medi  ambient  i  la 
consecució  d'un  model  de  desenvolupament  sostenible  són  reptes  de  pura 
supervivència per al turisme rural. 

Des  de  l'aparició  dels  primers  agroturismes  (cinc  l'any  1992),  el  nombre 
d'establiments dedicats al turisme rural ha crescut fins a arribar als 255 de 2008 
(221 a Mallorca, 17 a Menorca i 17 a Eivissa). Un nombre al qual s'haurien 
d'afegir també els 110 que hi havia en procés de tramitació el gener de 2008 
(88 a Mallorca, 10 a Menorca, 11 a Eivissa i 1 a Formentera).
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Pel que fa a la influència en l'activitat turística, la tesi remarca que el turisme en 
el medi rural no suposa una amenaça per al sector hoteler tradicional, sinó una 
ampliació  de  l’oferta  turística.  El  turisme  rural  pot  tenir  una  importància 
estratègica cabdal com a element que agregui valor afegit  a l'oferta turística 
tradicional, en la mesura que contribueixi a protegir el paisatge i el medi natural, 
i que, fins i tot, actuï com a element desestacionalitzador. 

A més, és un turisme de qualitat en la mesura que els visitants tenen un alt 
poder  adquisitiu  (un 25,35% té uns ingressos mensuals superiors als  5.000 
euros)  i  un  nivell  educatiu  elevat  (un  63,33%  té  estudis  universitaris).  La 
despesa mitjana diària és de 192,5 euros. Són persones de mitjana edat (entre 
30 i  50 anys),  la majoria de les quals exerceixen professions liberals o són 
empresaris, i ens visiten acompanyats principalment de la parella o la família. 
Han visitat les Illes Balears amb anterioritat (4,41 vegades de mitjana) i  que 
cerca relax, descans, tranquil·litat i escapar de la rutina diària. A més, el turista 
rural sol contractar transport i allotjament per separat.
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El turisme alemany és el col·lectiu més nombrós. Representa un 39,52% en el 
conjunt de les Illes Balears, per davant del 25,04% de turistes espanyols i del 
19,66% per  britànics.  Existeixen també diferències per  illes.  A Mallorca,  els 
alemanys són el  col·lectiu majoritari  (51,71%), seguits de britànics (18,9%) i 
espanyols  (15,49%). A Menorca, en canvi,  els espanyols  són els majoritaris 
(65,79%),  seguits  dels  britànics  (17,11)  i  alemanys  (7,89%).  A  Eivissa,  la 
situació es troba més repartida, amb un 31,71% d'espanyols,  un 25,61% de 
britànics i un 12,2% d'alemanys. Existeixen diferències en el nivell de despesa 
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segons nacionalitats. Així, s'observa que els britànics són els que més gasten 
per  dia  d'estada,  seguits  dels  espanyols  i  dels  alemanys,  que  són  les 
nacionalitats més importants.

Italians i austríacs queden més dies

S'estima que l'any 2006 visitaren les Illes Balears un total de 173.000 turistes 
rurals, els quals hi varen romandre una mitjana de 8,47 dies, de manera que el 
nombre d'estades turístiques generades assolí la xifra d'1.466.937. Els turistes 
italians (9,62 dies) i els austríacs (9,36) són els que allargaren més l'estada als 
establiments de turisme rural,  seguits dels alemanys (9,07 dies), els suïssos 
(8,76),  francesos  (8,54),  britànics  (8,34),  espanyols  (7,84),  belgues  (7), 
irlandesos (6,58) i holandesos (5,66). 

En general, les experiències de viatges anteriors són considerades com la font 
principal d'informació prèvia al viatge. A més, el boca a orella és el principal 
mitjà de promoció, seguit de la informació a través d'Internet de la pròpia web 
de  cada  establiment.  La  comercialització  de  l'oferta  es  duu  a  terme 
principalment mitjançant la contractació directa, a través d'Internet o telèfon.

En el conjunt de l'Estat espanyol, el turisme en el medi rural està caracteritzat 
perquè segueix un model difús, amb allotjaments amb una disparitat de nivells 
de qualitat, serveis i productes. Això fa que arreu de l'Estat trobem des d'edificis 
històrics  magníficament  restaurats  a  apartaments  en  edificis  de  blocs  o 
campaments de turisme, tots inclosos en la mateixa denominació de turisme 
rural. Aquesta falta de model té un clar reflex en la dispersió de la normativa 
que regula el sector. A l'Estat espanyol existeixen més de 50 denominacions 
que defineixen els establiments de turisme en el medi rural.

Colombram remarca que el turisme rural és un producte turístic relativament 
nou amb grans avantatges competitius que presenta característiques úniques 
que  són  molt  volgudes  per  les  noves  tendències  de  consum  turístic.  Per 
acabar, l'investigador considera que és necessari dedicar un esforç especial a 
la promoció de la imatge rural de les Illes Balears per tal de posicionar les Illes 
com una destinació d'alta qualitat. Així, es fa necessari incrementar la promoció 
en l'àmbit internacional, la qual cosa s'hauria de traduir en accions directes a 
l'exterior,  en especial  als  mercats britànic  i  suís,  i  a l'interior  cap al  mercat 
espanyol,  perquè  aquests  mercats  mostren  un  potencial  considerable  de 
creixement. 
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