
 

 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL COMITÈ INSULAR DE LA FSE-PSOE EN FAVOR DE LA 

SOSTENIBILITAT DEL TURISME A L’ILLA D’EIVISSA 

 

Després de més de dos anys de profunda crisi sanitària i econòmica provocada per la pandèmia, i 

encara amb l’amenaça pels efectes que l’atac de Putin a Ucraïna i l’encariment dels preus de l’energia 

pugui tenir damunt de l’economia, l’illa d’Eivissa afronta una temporada que s’espera que sigui de 

recuperació prepandèmica. Abans que es produís aquesta crisi, de la qual encara no n’hem sortit 

completament, veníem d’una temporada 2019 que va ser històrica, amb màxims d’arribada de 

visitants, despesa i ocupació laboral. Uns rècords que inclús enguany podríem superar, a pesar de les 

amenaces que encara planegen damunt les activitats econòmiques. 

 

Així, davant d’una situació de presumible recuperació del motor econòmic de l’illa d’Eivissa, ens 

trobem en un moment molt important quant a la definició del model turístic i, per tant, també, social, 

econòmic i territorial d’Eivissa, per als pròxims anys. Des del Partit Socialista ens hem pres molt 

seriosament aquest debat i és, en aquest sentit, que s’han formulat propostes i s’ha treballat en el 

projecte de Llei del Turisme, que sens dubte marcarà un abans i un després en el model turístic per a 

la nostra illa. 

 

El grup Socialista al Parlament de les Illes Balears, del qual formen part els nostres diputats i diputades 

d’Eivissa, està assolint rellevants acords amb la resta de grups que donen suport al Govern, però també 

amb altres partits i agents socioeconòmics, els quals han de permetre l’aprovació de la Llei del Turisme 

de més àmplia majoria i major consens polític i social de la història d’aquesta Comunitat. 

 

Entre les fites més destacades de la Llei, hi haurà l’establiment, per primera vegada, de mesures per 

millorar les condicions laborals dels treballadors i, molt concretament, de les treballadores del sector; 

innovacions en circularitat, estalvi energètic i promoció del producte local; i mesures en favor de la 

qualitat de l’oferta, en línia amb l’aposta que moltes empreses del sector ja han fet a la nostra illa i 

que des del PSOE valoram molt positivament.  

 

Així mateix, el decret actualment en tramitació va establir una moratòria d’un màxim de quatre anys 

per a la creació de noves places turístiques, període durant el qual el Consell Insular d’Eivissa haurà 

d’elaborar el Pla d’Intervenció d’Àmbits Turístics (PIAT) de l’illa amb criteris de “reducció” de places 

turístiques. 

 

A pesar de l’aposta per la qualitat, la sostenibilitat i la defensa dels treballadors i de les treballadores 

del turisme de la indústria turística, ens trobem uns partits de la dreta a l’oposició a les Illes Balears 

que s’han desmarcat d’aquests amplis acords durant la tramitació de la Llei, fet que demostra, una 

vegada més, el seu nul interès en l’aplicació de criteris socials i mediambientals en el turisme. 

 

Ens trobem, a més a més, amb un govern del Consell Insular d’Eivissa governat per la dreta, que és qui 

ha d’aplicar aquesta Llei, que en comptes d’apostar per la sostenibilitat, ha anunciat que vol promoure 

modificacions territorials per permetre noves activitats turístiques en sòl rústic i espais protegits; que 

en tota la legislatura no ha donat cap passa respecte a l’elaboració del Pla d’Intervenció d’Àmbits 



 

Turístics d’Eivissa; i que continua sense oferir propostes concretes a compromisos de legislatura, com 

va ser el de proposar una regulació de l’entrada de cotxes de lloguer i caravanes a la nostra illa, que 

continua sent una declaració d’intencions sense més concreció. 

 

Per tot això exposat, el Comitè Insular de la Federació Socialista d’Eivissa aprova la següent 

RESOLUCIÓ: 

 

1. El Comitè Insular de la FSE-PSOE es compromet a continuar treballant en favor de l’aprovació 

de la nova Llei Turística de les Illes Balears com a instrument fonamental per al 

desenvolupament d’un turisme social, sostenible, circular i de qualitat, que redundi en favor 

del conjunt de la ciutadania de la nostra illa. 

 

2. El Comitè Insular de la FSE-PSOE es compromet oferir a la ciutadania de l’illa una alternativa 

al model turístic de massificació i desprotecció del territori que representa el govern de dretes 

del Consell d’Eivissa, i fer-lo realitat a partir del 2023 liderant una nova majoria progressista a 

la màxima institució insular. 

 

 

 


