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La dimensió de l’impacte de la pandèmia 
de la COVID-19 i de les seves conseqüències 
econòmiques sobre la societat de les Illes 
Balears ha posat en relleu la fragilitat del 
model econòmic balear, marcat per una 
alta dependència de l’activitat turística 
i associat a problemes estructurals de 
productivitat.

La necessitat de diversificar el model 
econòmic i de superar el sistema de 
monocultiu turístic s’ha fet més evident 
que mai arran d’aquesta crisi, cosa que fa 
inajornable afrontar amb determinació els 
reptes de competitivitat, diversificació 
productiva, sostenibilitat i cohesió social 
que fa anys que manifesta l’economia balear.

D’entre aquests reptes, en un territori 
insular com és el nostre, destaca sens 
dubte el de la sostenibilitat ambiental, 
significativament ara que la crisi climàtica 
ja ha encès totes les alarmes i ha passat a 
l’estadi d’emergència. Una emergència que 
implica actuar sobre els desequilibris que 
generam al nostre ecosistema no només 
des de mesures específiques de mitigació i 

adaptació, sinó a través d’una aposta global 
per una nova economia més enfocada a la 
producció dels eixos essencials per a la vida.

Per fer efectiu un canvi real, cal impulsar les 
transformacions que permetin el creixement 
de determinats sectors estratègics alternatius, 
però també que els sectors a hores d’ara 
predominants millorin la seva contribució 
en termes de generació de valor afegit, i no 
només des del punt de vista econòmic, sinó 
també en termes socials i mediambientals.

Els fons Next Generation EU representen 
una oportunitat històrica per a les Illes 
Balears, no només per a recuperar-se dels 
efectes de la pandèmia, sinó per a definir 
un model econòmic i social més resilient, 
pensant, a més, en les generacions futures. 
Un dels objectius principals de l’instrument 
Next Generation EU és, precisament, 
contribuir a la transició ecològica i digital 
i construir una economia més equitativa 
i resilient; per tant, una visió que encaixa 
perfectament amb la necessitat d’impuls i 
transformació que requereix l’economia de 
les Illes Balears.

 Situació
de partida
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Però més enllà de l’oportunitat que 
representen aquests recursos extraordinaris 
des del punt de vista financer, si els fons 
Next Generation EU han suposat alguna cosa 
fins ara, ha estat l’estímul d’un procés de 
reflexió col·lectiva que ha fet aflorar una 
quantitat ingent de propostes, iniciatives 
i projectes per part dels diferents agents 
econòmics i socials de les Illes Balears. Un 
ventall de propostes que constitueixen en 
realitat un exercici per repensar-nos com a 
societat, per dibuixar quines Illes Balears 
volem per al 2030, o per al 2050, per a la 
propera generació, en definitiva.

I aquest és el doble repte que té al davant la 
societat balear en el seu conjunt, ser capaç 
d’identificar les inversions estratègiques 
que puguin servir de tracció dels canvis 
que necessita la nostra economia per fer 
realitat un nou model més sostenible, més 
resilient i més just per a les generacions 
futures, i al mateix temps tenir la capacitat 
d’accedir a l’oportunitat de finançament 
que ara se’ns presenta.

Tot plegat, sense perdre de vista i sent 
conscients que la política d’inversions, i 
per tant aquesta Estratègia, és un requisit 
necessari però no suficient per a 
avançar en el canvi del model econòmic. 
Les inversions són tan sols una de les 
palanques de transformació i hauran d’anar 
acompanyades d’altres actuacions i reformes 
en altres àmbits (normatiu, fiscal, etc.) per tal 
d’assolir els resultats esperats.
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El 21 de juliol del 2020 el Consell Europeu va arribar a un acord sobre el Marc Financer 
Pluriennal 2021-2027 (MFP) i el Next Generation EU (NGEU), i va aprovar el Pla de 
Recuperació per a Europa per fer front als efectes sanitaris, socials i econòmics de la 
pandèmia provocada por la COVID-19 amb un mecanisme de gran impacte i condicions 
excepcionals, tant per la seva quantia com pels extraordinaris terminis d’execució.

Pla de recuperació per a Europa
(1.824.300 M€)

Marc financer pluriennal 
2021-27

(1.074.300 M€)

Next Generation (NGEU)
(750.000 M€)

Altres instruments 
(H2020, Invest EU, 

Desenv. Rural, FTJ, RescEU)
(30.000 M€)

Mecanisme de Recuperació 
i Resiliència (MRR)

(672.500 M€)

REACT-EU
(47.500 M€)

Subvencions no 
reemborsables
(312.500 M€)

Préstecs
(360.000 M€)

 L’Estratègia
d’Inversions Illes Balears 2030
en el context del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència
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L’Instrument Europeu de Recuperació, 
conegut com a Next Generation EU, està 
dotat amb 750.000 milions d’euros i s’articula 
a partir de diversos fons, els més importants 
dels quals són el Mecanisme de Recuperació 
i Resiliència (MRR) i els fons REACT-EU. Per a 
garantir que l’ús dels fons europeus s’adapti 
plenament a les necessitats i reptes de cada 
territori, l’MRR s’articula a través dels plans 
de recuperació i resiliència que han hagut 
d’elaborar els estats membres.

En el cas d’Espanya, l’NGEU suposa una 
injecció de 140.000 milions d’euros i, pel que 
fa a l’MRR, els fons es canalitzen a través 
del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, que va ser validat pel Consell 
Europeu el 13 de juliol de 2021.

 

Més enllà de la dotació financera, el caràcter 
extraordinari dels fons NGEU també ve 
marcat pels curts terminis que s’han 
establert per a la seva execució, amb 
l’objectiu d’apuntalar la recuperació de la 
crisi econòmica. Com a regla general, les 
inversions hauran d’estar executades abans 
d’acabar l’any 2026.

Els fons NGEU són una oportunitat per a 
fer possible l’Estratègia d’Inversions Illes 
Balears 2030 i per això s’ha cercat l’encaix 
amb les prioritats del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, però l’Estratègia 
posa la mirada més en el mitjà i llarg 
termini i, per tant, també es preveu que 
es pugui beneficiar d’altres opcions de 
finançament, tant la que representen altres 
fons europeus com els fons de cohesió 
del nou Marc Financer Pluriennal 2021-27, 
com els fons estatals (règim fiscal, factor 
d’insularitat, etc.), els autonòmics (com ara 
els fons de l’impost de turisme sostenible), 
els locals i també els fons privats.
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L’Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 
s’orienta a avançar en la transformació 
de les Illes Balears cap a un nou model 
econòmic i social i està concebuda com a 
full de ruta envers els importants reptes 
que han d’afrontar les Illes Balears per 
garantir un futur de prosperitat. Això 
requereix comptar amb la implicació de totes 
les administracions, les forces polítiques i 
els agents econòmics i socials de les Illes 
Balears, de manera que sigui un projecte 
consensuat i àmpliament compartit i 
resultat de les aportacions i participació del 
conjunt de la societat, el diàleg social i la 
col·laboració pública privada. I per a això, la 
seva eficàcia exigeix disposar d’instruments 
de governança i participació que 
afavoreixin una bona definició, planificació i 
execució així com la coherència i continuïtat 
en el temps.

Amb aquest objectiu, el Govern de les Illes 
Balears s’ha dotat dels instruments de 
governança necessaris per a respondre 
al repte plantejat, que requeria també 
de l’adaptació de l’estructura de 

l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears a la 
importància que tindrà aquest assumpte en 
els propers anys.

Així, en el mes de febrer de 2021, es va 
crear la Conselleria de Fons Europeus, 
Universitat i Cultura, amb la finalitat 
de facilitar la coordinació política de les 
diferents iniciatives. Aquesta Conselleria 
inclou la Direcció General de Fons Europeus 
i també la nova Oficina de Planificació i 
Coordinació d’Inversions Estratègiques. 
L’objectiu fonamental de l’Oficina és 
contribuir a identificar i prioritzar els 
projectes estratègics susceptibles de rebre 
finançament del Mecanisme de Recuperació 
i Resiliència o d’altres fons, mitjançant, entre 
d’altres, la coordinació de l’elaboració d’un 
pla estratègic, i fer-ne un seguiment actiu 
per aconseguir-ne l’execució en el termini 
establert i en la forma escaient.
A més, s’han creat altres òrgans 
de governança, com la Comissió 
Interdepartamental d’Inversions 
Estratègiques, per facilitar la coordinació 

 La construcció 
d’un projecte compartit



12  La construcció d’un projecte compartit

dels projectes d’inversions estratègiques que 
dugui a terme el Govern de les Illes Balears, 
o la Comissió interinsular amb els consells 
insulars i la Federació d’Entitats Locals de les 
Illes Balears (FELIB). Pel que fa als projectes 
estratègics amb incidència en el territori 
de cada illa, s’ha creat una Comissió Mixta 
Bilateral amb cada un dels consells insulars.

L’Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 
és també fruit del Pacte per a la Reactivació 
i la Diversificació Econòmica i Social de 
les Illes Balears, signat l’1 de juliol de 2020 
entre el Govern de les Illes Balears i els 
principals agents econòmics, socials i polítics. 
La Comissió de Seguiment va acordar 
constituir, en el si del Pacte de Reactivació, 
una Comissió de treball en matèria de fons 
europeus, com a òrgan de participació de les 
institucions, les forces polítiques i els agents 
econòmics i socials de les Illes Balears. 
Més enllà d’aquests instruments de 
governança plantejats a nivell autonòmic, 

el Govern de les Illes Balears també 
participa en els òrgans de coordinació 
entre els diferents nivells d’administració 
d’àmbit estatal així com amb l’establiment 
d’estratègies conjuntes amb altres 
comunitats autònomes.

Finalment, i per tal de canalitzar, formalitzar 
i donar continuïtat a aquest procés de 
participació, des del mes de juliol es troba 
habilitat un portal web amb l’objectiu de 
coordinar tota la informació relativa a les 
inversions estratègiques que es preveuen 
executar a les Illes Balears. Aquest portal 
no té només una vocació informativa i 
divulgativa, sinó que també és un punt 
d’entrada d’iniciatives i projectes.

Coordinació externaCoordinació interna

Consell de Govern

Conselleria de FEUC

SG

DG FE Oficina d’Inversions 
Estratègiques

Comissió interdepartamental 
d’Inversions Estratègiques

Consell de 
Mallorca

Consell de 
Menorca

Consell
d’Eivissa

Consell de 
Formentera

Comissió amb consells insulars i FELIB

Comissions mixtes bilaterals

Pacte de Reactivació i Diversificació 
Econòmica i Social

Comissió de Fons Europeus
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L’elaboració d’aquesta Estratègia per part 
del Govern de les Illes Balears pretén definir 
el full de ruta que, a partir del consens 
sobre què volen ser les Illes Balears en 
l’horitzó 2030-2050, concreti les prioritats i 
els eixos d’actuació per a avançar cap el país 
que volem com a societat per a la propera 
generació. El Decret llei 3/2021, de 12 d’abril, 
de mesures extraordinàries i urgents per 
executar les actuacions i els projectes que 
s’han de finançar amb fons europeus en el 
marc del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència, encarrega aquesta tasca 
a l’Oficina de Planificació i Coordinació 
d’Inversions Estratègiques.

S’han pres com a referència els documents 
diagnòstics i programàtics ja existents 
(tant pre com post pandèmia), que 
han servit de base per a l’elaboració del 
diagnòstic i la identificació dels principals 
reptes que ha d’afrontar la nostra societat. 
Molts d’aquests documents ja varen 
comptar, prèviament a la seva aprovació, 
amb un procés de participació. Així, per 
exemple, l’estudi del Consell Econòmic i 
Social és la base d’un dictamen que va ser 
aprovat per unanimitat pels diferents agents 

econòmics i socials que en formen part. Per 
tant, l’Estratègia d’Inversions Illes Balears 
2030 no és en cap cas un desideràtum, sinó 
que ve d’una visió consensuada pel conjunt 
d’institucions i la societat civil organitzada de 
les Illes Balears.

A partir d’aquest marc de referència, 
s’han definit els objectius estratègics i s’ha 
estructurat una proposta que es recolza en 
quatre eixos transversals que s’articulen 
a través de dotze estratègies. Aquestes 
estratègies es despleguen mitjançant línies 
d’actuació i projectes d’inversió. I això és 
el que persegueix precisament aquesta 
Estratègia: a partir dels diferents diagnòstics 
existents sobre els reptes que tenim com a 
país, aterrar les propostes que fan alguns 
d’aquests documents i materialitzar-les en 
estratègies i actuacions concretes, obertes 
al mateix temps a noves aportacions, 
tot aprofundint en aquest exercici per 
reinventar-nos envers les situacions que ara 
ens toca afrontar i així poder avançar cap a 
la transformació del model socioeconòmic i 
poder albirar un futur d’esperança per a la 
nostra societat.

 La proposta
de futur per a les Illes Balears
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Diagnòstic 
de situació

Definició
estratègica

Objectius 
estratègics

Desplegament
tàctic

DAFO

Projectes 
estratègics

Base de dades de
propostes disponibles

Objectius generals

Objectius
generals

Estratègies

Objectius generals

Missió i Visió

Missió
Avançar decididament en la 
transformació del model econòmic 
i social de les Illes Balears per 
fer-lo més resilient (i diversificat 
i innovador), més competitiu (i 
productiu i digital), més sostenible 
(i equilibrat territorialment) i més 
inclusiu (i cohesionat).

Visió
Garantir la prosperitat econòmica de 
les Illes Balears i el benestar de la seva 
ciutadania, sense deixar a ningú enrere 
i sense comprometre el futur de les 
noves generacions, amb un model 
productiu equilibrat basat en la societat 
del coneixement, capaç de posar en valor 
els avantatges competitius i de cooperar 
amb altres territoris en l’entorn de la Unió 
Europea i dels països de la Mediterrània.

Valors
Les prioritats estratègiques han d’estar 
imbricades en uns valors de referència de 
caràcter transversal que són els que han 
d’actuar com a condicionalitats de totes 
les actuacions concretes proposades per 
desenvolupar aquesta Estratègia.
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1.  No causar un perjudici significatiu
Les actuacions que es duguin a terme 
per executar aquesta Estratègia han de 
contribuir positivament a la transició 
ecològica o, en tot cas, respectar el principi 
de “no causar un perjudici significatiu” al 
medi ambient.

2.  Igualtat de gènere
Promoure la igualtat de gènere és un dels 
valors transversals d’aquesta Estratègia. Els 
projectes que se’n derivin hauran d’avaluar 
el seu impacte sobre les desigualtats entre 
homes i dones.

3.  Impacte intergeneracional
Les polítiques de transició han de tenir 
en compte especialment les persones 
vulnerables, i més concretament les 
dirigides a la protecció de la infància i les 
persones majors. Aquesta visió ha d’estar 
present en tots els projectes, com també 
la consideració dels impactes sobre les 
generacions futures.

4.  Respecte dels drets laborals bàsics
Les actuacions vinculades a aquesta 
Estratègia hauran de respectar 
meticulosament els drets laborals i 
promoure la qualitat en el treball. La 
conciliació laboral i les polítiques d’inclusió 
de les persones vulnerables també hi han 
de ser presents.

5.  Sostenibilitat lingüística
Els projectes han de contribuir a la 
sostenibilitat de la llengua catalana 
incorporant-la en els seus usos lingüístics, 
a fi de promoure-la i garantir els drets 
lingüístics dels ciutadans.

6.  Interès general
Els projectes impulsats a partir d’aquesta 
Estratègia han de respondre a l’interès 
general i transcendir els interessos concrets 
de determinats ciutadans o grups. En 

particular, s’ha de considerar la capil·laritat 
de les actuacions plantejades al llarg del 
teixit productiu i promoure, sempre que 
sigui possible, la participació d’entitats de 
caràcter social i de les petites i mitjanes 
empreses.

7.  Circularitat
El concepte de circularitat ha d’estar 
present en tots els projectes, tot 
incorporant la idea que el valor dels 
productes, els materials i els recursos 
(aigua, energia…) s’ha de mantenir en 
l’economia el major temps possible per tal 
de minimitzar la generació de residus.

8.  Innovació
Per estimular la productivitat cal incorporar 
la visió innovadora a tots els projectes. De 
fet, la innovació és una premissa del seu èxit.

9.  Eficiència
Les diferents actuacions plantejades per 
desenvolupar l’Estratègia, per assolir 
les seves finalitats, han de preveure 
una utilització racional dels recursos, 
especialment tractant-se de recursos 
públics, valorant el cost d’oportunitat que 
representen.

10.  Transparència i participació
L’Estratègia d’Inversions Illes Balears 
2030 s’ha d’implementar sota criteris de 
transparència, tant pel que fa al procés de 
selecció dels projectes com del seguiment de 
l’execució. Alhora, en la recerca del màxim 
consens, s’han d’establir els canals de 
participació adients per tal de comptar amb 
l’opinió permanent dels diferents agents 
econòmics i socials.

Aquests criteris que han d’orientar totes les 
actuacions són en realitat metaobjectius que han 
de garantir-se per defecte en tots els projectes 
estratègics.



16  La proposta de futur per a les Illes Balears

Els objectius estratègics que deriven de 
la missió i la visió són també prou clars i 
ajuden a definir els quatre eixos transversals 
que orienten l’Estratègia d’Inversions Illes 
Balears 2030:

- Assolir una economia més resilient i 
un model productiu més diversificat i 
innovador.

- Dur a terme una transició ecològica cap a 
un model de creixement més sostenible i 
equilibrat territorialment.

- Promoure una economia més digital, més 
productiva i generadora de valor afegit.

- Garantir una transició justa i un creixement 
inclusiu que no deixi ningú enrere.

A partir d’aquests objectius generals, 
l’Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 
s’estructura en quatre eixos transversals.

Uns objectius que encaixen perfectament 
amb les prioritats del Pla de Recuperació 
per a Europa i que estan en consonància 
amb el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència del Govern d’Espanya.

Els quatre eixos transversals s’expliquen 
a partir de diferents àmbits d’actuació 
que representen les principals possibilitats 
d’intervenció per tal d’assolir els objectius 
generals. Encara que alguns dels àmbits 
d’actuació plantejats podrien respondre 

també a algun altre dels objectius i trobar 
encaix, per tant, en un altre dels eixos 
transversals, a continuació s’esbossa a nivell 
esquemàtic la distribució per eixos dels 25 
àmbits d’actuació identificats.

Una economia més resilient i un model productiu més 
diversificat i innovador

Eix 1

Eix 2

Eix 3

Eix 4

DIVERSIFICACIÓ 
ECONÒMICA

Una transició ecològica cap a un model de creixement 
més sostenible i equilibrat territorialment

Una economia més digital, més productiva 
i generadora de valor afegit

Una transició justa i un creixement 
inclusiu que no deixi a ningú enrere

SOSTENIBILITAT

COMPETITIVITAT

COHESIÓ 
SOCIAL
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Els objectius generals es poden desglossar 
en objectius més específics que són els 
que després donaran lloc a les diferents 
estratègies que cal impulsar per avançar 
en l’assoliment dels objectius. Per això, els 
quatre eixos transversals es despleguen en 
dotze estratègies que serveixen per acotar 
i donar concreció als objectius generals 

de diversificació econòmica, sostenibilitat, 
competitivitat i cohesió social. Unes 
estratègies que, alhora, estan concebudes 
per donar resposta als diferents objectius 
específics plantejats.

EIX 1:
DIVERSIFICACIÓ
ECONÒMICA

 Formació

 Economía del coneixement

 Innovació i emprenedoria

 Modernització de la indústria i sectors 
tracidionals

 Indústries culturals

 Sector primari i indústtria 
agoalimentària

 Economia Social

EIX 2:
SOSTENIBILITAT

 Cicle de l’aigua

 Economia circular i consum 
 de proximitat

 Economia blava i biodiversitat

 Mobilitat sostenible

 Transició energètica

 Regeneració urbana

 Entorn rural i espais naturals

EIX 3:
COMPETITIVITAT

 Redefinició i modernització
 del sector turístic

 Digitalització del teixit empresarial

 Administració electrònica

 Infraestructures digitals

 Creixement intel·ligent

EIX 4: 
COHESIÓ SOCIAL

 Igualtat

 Cohesió social

 Economia de les cures

 Educació

 Ocupació

 Habitatge
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01
CREIXEMENT 
INTEL·LIGENT I 
ECOSISTEMES 
D’INNOVACIÓ

02
HIDROGEN VERD, 
ENERGIA DE FUTUR

03
BALEARS MEDTECH

04
RESILIÈNCIA DEL 
SISTEMA SANITARI 
I NOU MODEL 
D’ATENCIÓ A LA 
CRONICITAT I LA 
DEPENDÈNCIA

05
MOBILITAT 
SOSTENIBLE I 
DESCARBONITZADA

06
EDUCACIÓ I 
FORMACIÓ 
PER A NOVES 
COMPETÈNCIES

07
ENERGIES 
RENOVABLES I 
CANVI CLIMÀTIC

08
ECONOMIA 
BLAVA PER A LA 
MEDITERRÀNIA

09
HABITATGE I 
REGENERACIÓ 
URBANA

10
CICLE DE L’AIGUA

11
MARKETPLACE IB 
I DIGITALITZACIÓ 
DEL TEIXIT 
PRODUCTIU

12
PROJECTES 
CIRCULARS 
INNOVADORS
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En les pàgines que segueixen a continuació 
es recullen les dotze estratègies plantejades 
per tal de dur a terme l’objectiu d’assolir 
una economia més resilient, més sostenible, 
més competitiva i més justa socialment. 
S’inclou una explicació de les estratègies i 
els principals projectes o línies d’actuació 
identificades, els objectius que persegueixen, 
els recursos necessaris prevists i l’impacte 
esperat. També s’inclou l’encaix de 
l’estratègia amb els objectius estratègics i 
amb el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència.

Per altra banda, cal tenir en compte 
que, en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, els projectes es 
plantegen en dos nivells:

- D’una banda, els projectes estratègics 
tractors dels canvis estructurals que 
es pretenen impulsar en el model 
econòmic i social de les Illes Balears, 
que són els que aquesta Estratègia 
proposa impulsar prioritàriament.

- De l’altra, també hi ha projectes 
que, tot i que tal vegada no hagin 
estat identificats com a estratègics, 
permetran accedir directament als fons 
del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, gràcies al seu encaix en algun 
dels seus trenta components.

 Dotze estratègies
per a la transformació del model 
econòmic i social de les Illes Balears
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Partint d’aquestes premisses, l’esquema de priorització proposat 
considera els criteris generals per a la valoració i priorització dels 
projectes estratègics següents:

• Encaix estratègic. Es valora com 
contribueix el projecte a impulsar alguna 
de les dotze estratègies definides.

• Potencial tractor. Es considera 
la capacitat de tracció del projecte, 
com contribueix el projecte a generar 
externalitats positives sobre un 
determinat sector econòmic o sobre 
l’economia en el seu conjunt.

• Impacte econòmic. S’analitza 
l’impacte econòmic del projecte i la seva 
aportació en termes de valor afegit i 
creació de llocs de feina.

• Impacte social. Es valora la 
contribució del projecte en termes de 
cohesió social i igualtat.

• Impacte mediambiental. S’estudia 
com contribueix el projecte a la transició 
ecològica i, en tot cas, si compleix el 
principi de no causar un dany significatiu 
d’acord amb els objectius del Pacte Verd 
Europeu.

• Grau de maduresa. Es valora com 
d’avançat i concretat es troba el projecte, 
així com les seves possibilitats d’execució 
i de complir amb el cronograma previst.

• Probabilitat de finançament. 
S’analitzen les diferents opcions de 
finançament del projecte, el seu encaix 
amb el Pla de recuperació, transformació i 
resiliència o amb altres possibles fonts de 
recursos.

• Sostenibilitat financera. Es valoren 
les despeses recurrents de la inversió i 
la capacitat del projecte per generar un 
potencial valor afegit que faci plausible el 
seu sosteniment en el temps.
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 Dotze estratègies
per a la transformació del model 
econòmic i social de les Illes Balears
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E01
Pressupost  492 milions d’euros
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Estratègia E01
Creixement intel·ligent i ecosistemes 
d’innovació

Invertir més en recerca, innovació i 
emprenedoria és una part fonamental de la 
resposta europea a la pandèmia. L’estratègia 
d’especialització intel·ligent RIS3 de les Illes 
Balears ha de maximitzar el potencial de la 
recerca i la innovació i permetre impulsar 
nous sectors emergents amb capacitat 
de mobilitzar les institucions de recerca 
amb gran potencialitat de transferència 
de coneixement al sector privat per al 
desenvolupament conjunt d’iniciatives 
emprenedores transformadores de la realitat 
social i econòmica de les Illes Balears.

Aquesta estratègia pretén afavorir el 
creixement intel·ligent de l’economia balear, 
basat en el coneixement i la innovació, a 
partir de l’impuls de centres de recerca i 
d’ecosistemes d’innovació. Per dur a terme 
aquests propòsits és essencial reforçar el 
rol de lideratge intel·lectual i social de la 
Universitat de les Illes Balears.

Una estratègia que també ha de promoure 
un model de recerca i innovació orientat al 
teixit productiu i, en especial, a les petites i 
mitjanes empreses, amb l’objectiu d’afavorir 
el seu creixement i la creació de llocs de 
feina de qualitat, de manera que en resultin 
millores en la productivitat.

Objectius de l’estratègia

 Promoure el creixement intel·ligent i 
la incorporació de noves tecnologies 
disruptives.

 Incrementar la productivitat i el valor 
afegit de l’activitat econòmica.

 Promoure la captació de talent.

 Generar sinergies entre diferents sectors 
econòmics.

 Incrementar sectors emergents lligats a la 
sostenibilitat i a la digitalització.

 Impulsar les indústries culturals i el sector 
audiovisual en particular.

 Potenciar la indústria i els 
sectors tradicionals, en particular 
l’agroalimentari.

Eix 1: Diversificació econòmica
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Impuls del Districte Innovació Llevant, 
amb el desenvolupament d’una actuació 
urbanística en el barri de Llevant de la 
ciutat de Palma, que l’impel·leixi com a 
nucli d’innovació de referència a nivell 
internacional i com a plataforma de 
diversificació econòmica, basada en 
la recerca i el coneixement, les noves 
economies verdes i la indústria cultural i 
creativa, així com en el sector digital.

Estratègia de consolidació del Parc 
Tecnològic BIT de Palma, que ha d’impulsar 
l’atracció d’inversions a través d’un pla 
de promoció i de construcció d’espais que 
permetin acollir més empreses innovadores. 

Creació d’un Centre BIT a Eivissa per a 
la concentració empresarial, suport a la 
innovació i la promoció d’activitats creatives, 
tecnològiques i digitals.

Desenvolupament del Pla de Millora de la 
Competitivitat Institucional en l’Àmbit de la 
Recerca, impulsat per la Universitat de les Illes 
Balears, que inclou, entre d’altres, un programa 
de foment de la recerca, l’enfortiment 
d’estructures i serveis de recerca o l’adquisició 
d’un clúster de supercomputació Tier-2.

Impuls dels districtes digitals a través de 
la instal·lació d’empreses i centres dedicats 
a la innovació tecnològica en barris amb 
desigualtats o territoris enfocats en la 
innovació, com ara el projecte ‘Menorca Hub 
per a la Innovació Sostenible’. 

Programa cultural CITI de recerca 
interdisciplinària en el sector cultural. A 
partir de la recerca i la formació, el programa 
s’estructura al voltant de quatre eixos: els 
espais (creació de residència d’artistes); la 
formació (tècniques d’aprenentatge basades 
en la pràctica i la interdisciplinarietat ); les 
accions de foment i suport al nou teixit 
empresarial; i la divulgació.

Recuperació de patrimoni per a la creació 
de centres internacionals d’art i cultura, com 
ara el Sindicat de Felanitx.

Impuls del Hub audiovisual de les Illes 
Balears, per desenvolupar la indústria 
de continguts audiovisuals i digitals, 
un dels sectors amb més recorregut 
i possibilitats de creixement, que pot 
contribuir a la diversificació econòmica i a la 
desestacionalització de l’activitat.

Nou parc industrial 4.0 a la ciutat d’Inca, 
com a forma de revitalització de l’antiga 
tradició industrial de la comarca del Raiguer 
de Mallorca, tot apostant per empreses 
lligades al coneixement, a les noves 
tecnologies i a la innovació.

Foment de la competitivitat de les 
explotacions agràries a través de l’impuls 
de transformació ecològica i digitalització, 
amb l’impuls d’inversions que impulsin la 
implantació de noves tecnologies; l’orientació 
cap a productes de qualitat reconeguda; 
la diversificació de les produccions i, 
especialment, la producció ecològica, amb 
la perspectiva de la millora ambiental, la 
seguretat laboral i el manteniment de les 
condicions d’higiene i benestar animal, és el 
cas de la iniciativa Rural Lab Menorca.

Projectes singulars de valorització de 
productes agraris per al desenvolupament 
d’una indústria agroalimentària moderna 
i sostenible: pla de reestructuració del 
sector de fruits secs; projecte de valorització 
industrial de la garrova; projecte de 
valorització de de tots els productes i 
subproductes obtinguts de la producció de 
llet de vaca, com ara el projecte Menorlac; 
projecte de transició industrial amb 
components I+D i innovació tecnològica 
mitjançant la construcció d’una nau de 
fabricació i envasat de productes lactis.

Creació del Menorca Hub per a la 
Innovació Sostenible per dotar l’illa 
de Menorca d’una nova indústria de 
component tecnològic, que ajudi a 
combatre l’estacionalitat i generi un efecte 
multiplicador en l’economia.

Principals projectes o línies d’actuació identificats
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Alineament estratègic
amb el Pla de Recuperació, 
Transformació i 
Resiliència
Polítiques palanca

I. Agenda Urbana i Rural, 
lluita contra la despoblació i 
desenvolupament d’agricultura
III. Transició energètica justa i 
inclusiva
V. Modernització i digitalització 
del teixit industrial i de la pime, 
recuperació del turisme i impuls 
d’una Espanya emprenedora
VI. Pacte per la ciència i la innovació. 
Reforç de les capacitats del Sistema 
Nacional de la Salut
VII. Educació i coneixement, 
formació contínua i 
desenvolupament de capacitats
IX. Impuls de la indústria de la 
cultura i l’esport

Components

C2: Rehabilitació d’habitatge i regeneració 
urbana
C7: Desplegament i integració d’energies 
renovables
C12. Política industrial Espanya 2030
C13. Impuls a la pime
C14: Pla de modernització i competitivitat 
del sector turístic
C17: Reforma institucional i reforç de les 
capacitats del sistema nacional de ciència, 
tecnologia i innovació
C20: Pla estratègic d’impuls a la Formació 
Professional
C24: Revalorització de la indústria cultural
C25: Espanya hub audiovisual d’Europa

Contribució i impactes
 Augment del registre de noves patents.
 Creació d’ocupació de qualitat en l’àmbit 

digital i de les energies renovables.
 Augment dels empleats especialistes de 

TIC, ciberseguretat, IA i dades.
 Augment de la qualitat de l’ocupació 

creada.
 Augment del pes del sector primari, 

industrial i de serveis no vinculats al 
turisme.

Indicadors
 PIB a curt, mitjà i llarg termini.
 Ocupació a curt, mitjà i llarg termini.
 Nombre de noves empreses.
 Qualitat de l’ocupació creada (sector 

d’activitat, salari mitjà, tipus de 
contracte, etc.).

 Tipologia de l’ocupació generada 
(titulacions, graus mitjans, màsters, etc.).

 CNAE de les noves empreses 
incorporades.

 Registre de patents de les noves 
empreses.

 Percentatge d’empleats especialistes 
en desenvolupament, operació o 
manteniment de TIC, ciberseguretat, 

 IA i dades.
 Percentatge per sectors d’activitat 

sobre el VAB.
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E02
Pressupost  164 milions d’euros
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Estratègia E02
Hidrogen verd, energia de futur

En la senda de descarbonització de l’economia 
hi ha tecnologies que encara no són madures 
tecnològicament o a nivell de mercat, però que 
tenen un elevat potencial de contribuir en el 
futur a la descarbonització, la competitivitat 
i el posicionament tecnològic i industrial 
dels països, mitjançant la creació de cadenes 
de valor innovadores. Aquest és el cas de 
l’hidrogen renovable, que es dibuixa com una 
font d’energia clau per assolir el repte de la 
neutralitat climàtica no més enllà de 2050.

Es tracta, per tant, d’una estratègia que 
pretén posicionar les Illes Balears com un 
territori capdavanter en el marc del Full 
de Ruta de l’Hidrogen aprovat pel Govern 
d’Espanya. El fet insular pot ser en aquest 
cas un avantatge competitiu que faciliti el 
posicionament de les Illes Balears com a 
territori pilot per a l’assaig d’aquesta nova 
tecnologia.

A banda dels projectes per impulsar 
l’hidrogen verd a les Illes Balears, també 
s’inclouen en aquesta estratègia altres 
projectes innovadors relacionats amb les 
energies renovables no necessàriament 
lligats a l’hidrogen.

Objectius de l’estratègia

 Reduir les emissions de CO2.

 Reduir la dependència i augmentar la 
sobirania energètica.

 Impulsar el desplegament de les energies 
renovables.

 Incrementar sectors emergents lligats a la 
sostenibilitat i a la digitalització.

Eix 2: Sostenibilitat
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Principals projectes o línies 
d’actuació identificats

Reconversió de la central cimentera 
de Lloseta en una planta de producció 
d’hidrogen verd obtingut per electròlisi a 
partir d’energia solar fotovoltaica, com a 
projecte pioner emmarcat en l’estratègia 
fixada en el Full de Ruta de l’Hidrogen pel 
Govern d’Espanya i el Pacte Verd Europeu, 
que proporcioni viabilitat i un pla per a la 
descarbonització de les economies insulars 
i pugui ser un exemple operatiu de la 
contribució de l’hidrogen a la transició 
energètica i als objectius zero de 2050.

Implantació d’una planta electròlisi 
salina destinada a la generació 
d’hidrogen i productes biocides 
necessaris per al tractament d’aigua 
potable d’ús domèstic i turístic.

Implantació d’un sistema per a la 
producció d’hidrogen verd a la central 
del Parc BIT, per a la Universitat de les 
Illes Balears i el propi Parc.

Projecte de reconversió parcial de la 
central tèrmica d’es Murterar amb la 
incorporació d’una línia de producció 
d’hidrogen verd, obtinguda a partir 
d’energies renovables en la planta central.

Creació d’una planta de generació 
d’hidrogen circular a partir de l’energia 
produïda en la planta de valorització 
energètica de Son Reus i, posteriorment, 
desenvolupar un ecosistema per a 
emprendre H2 renovable.

Impuls de diversos projectes relacionats 
amb la innovació energètica: 
emmagatzematge energètic en 
embassaments, xarxes intel·ligents i 
gestió de la demanda, pla d’actuació per a 
grans consumidors, xarxes de càrrega de 
vehicle elèctric autoproveïdes, etc.
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Alineament estratègic
amb el Pla de Recuperació, 
Transformació i 
Resiliència
Polítiques palanca

III. Transició energètica justa i 
inclusiva

Components 

C7: Desplegament i integració d’energies 
renovables

C9: Full de ruta de l’hidrogen renovable 
i la seva integració

Contribució i impactes
 Reducció de la dependència energètica.
 Reducció d’emissions de CO2.
 Augment del percentatge d’energia 

consumida de fonts renovables 
 sobre el total.
 Augment del percentatge d’energia 

produïda per fonts renovables 
 sobre el total.
 Augment de producció d’hidrogen 

renovable.

Indicadors
 Dependència energètica (dèficit entre 

generació i consum).
 Emissions de CO2.
 Percentatge d’energia consumida de 

fonts renovables sobre el total.
 Percentatge d’energia produïda per 

fonts renovables sobre el total.
 Mix d’usuari final de consum de 

l’energia generada.
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Estratègia E03
Balears MedTech

Les Illes Balears compten actualment 
amb una quàdruple hèlix de la innovació 
biomèdica, ja que en pocs quilòmetres 
es concentren l’Hospital Universitari Son 
Espases (HUSE), hospital de referència de 
les Illes Balears; l’Institut d’Investigació 
Sanitària de les Illes Balears (IDISBA); la 
Universitat de les Illes Balears (UIB) i el Parc 
BIT, parc tecnològic de les Illes Balears, que 
acull empreses del sectors BIO i TIC.
El Balears MedTech pretén impulsar un 
pol d’innovació biomèdica i en salut a les 
Illes Balears, creant una aliança estratègica 
entre centres assistencials de referència, 
institucions de recerca, universitat, parc 
tecnològic, empreses del sector i inversors 
locals i internacionals.

Tot plegat dins una estratègia de recerca 
i innovació en salut que desenvoluparà 
programes de captació de talent 
investigador per potenciar les línies de 
recerca biomèdiques, especialment en 
l’àmbit de la medicina personalitzada.

Objectius de l’estratègia
 Invertir en recerca i innovació 

prioritàriament en els àmbits biomèdic i 
biotecnològic.

 Incrementar la productivitat i el valor 
afegit de l’activitat econòmica.

 Promoure el creixement intel·ligent i 
la incorporació de noves tecnologies 
disruptives.

 Afavorir la creació de noves empreses en 
l’àmbit biotecnològic.

 Promoure la captació de talent.

Eix 3: Competitivitat
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Principals projectes o línies 
d’actuació identificats

Creació de nous centres de recerca que 
enforteixin la recerca en salut, com són 
un centre tecnològic d’intel·ligència 
artificial o un institut de computació 
i visualització d’imatges aplicades a 
la salut, a més de la dotació de noves 
infraestructures per a l’Institut de Física 
Interdisciplinària i Sistemes Complexos 
(IFISC).

Impuls d’un pol d’innovació biomèdica 
al Parc BIT, amb la posada en marxa 
d’una bioincubadora d’empreses que 
impulsi la transferència de coneixement 
i la innovació, el desenvolupament 
d’un programa de captació d’empreses 
tecnològiques i del sector salut, o la 
creació d’un fons capital de risc.

Disseny i implementació d’un pla de 
formació especialitzat en tecnologies de 
la informació aplicades a la salut.

Desenvolupament d’un programa 
de captació de talent investigador, 
per a potenciar les línies de recerca 
biomèdiques, especialment en l’àmbit de 
medicina personalitzada.

Creació a l’Hospital Universitari Son 
Espases del Health Living Lab Son 
Espases, un laboratori d’innovació 
aplicada en salut.

Impuls i recolzament als projectes 
de recerca i innovació del sector 
biotecnològic de les Illes Balears.
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Alineament estratègic
amb el Pla de Recuperació, 
Transformació i 
Resiliència
Polítiques palanca  

V. Modernització i digitalització 
del teixit industrial i de la pime, 
recuperació del turisme i impuls 
d’una Espanya emprenedora

VI. Pacte per la ciència i la 
innovació. Reforç de les capacitats 
del Sistema Nacional de la Salut

VII. Educació i coneixement, 
formació contínua i 
desenvolupament de capacitats

Components  

C13: Impuls a la pime

C16: Estratègia nacional d’IA

C17: Reforma institucional i reforç de les 
capacitats del sistema nacional de ciència, 
tecnologia i innovació

C18: Renovació i ampliació del Sistema 
Nacional de Salut

C20: Pla estratègic d’impuls a la Formació 
Professional

Contribució i impactes
 Augment de la intensitat i esforç en I+D.

 Augment del nombre d’empreses 
biotech. 

 Augment qualitat de l’ocupació (sector, 
salari mitjà, tipologia de contracte, etc.).

 Augment del talent captat.

Indicadors
 PIB a curt, mitjà i llarg termini.

 Ocupació a curt, mitjà i llarg termini.

 Nombre de noves empreses de biotech 
instal·lades o atretes.

 Qualitat de l’ocupació creada (sector 
d’activitat, salari mitjà, tipus de 
contracte, etc.).

 Tipologia (formació) del talent captat 
(nombre d’investigadors i doctors).

 Intensitat i esforç en R+D (inversió en 
R+D / ingressos totals).

 Capitalització de les empreses 
emergents –startups– (captació de 
capital).

 Capacitat del Parc Tecnològic BIT.
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Estratègia E04
Resiliència del sistema sociosanitari 
i nou model d’atenció a la cronicitat i la 
dependència

La capacitat de resposta del sistema sanitari 
i del sistema social s’ha vist tensionada 
durant la pandèmia i encara que en general 
s’ha demostrat la seva fortalesa, també s’ha 
evidenciat que cal actuar per millorar la 
seva resiliència davant l’eventualitat d’una 
nova crisi. Una crisi que, per exemple, ha 
accentuat la consciència de la importància 
no només de la salut física, sinó de l’atenció 
integral a la salut mental de les persones.

L’orientació del sistema cap a l’atenció a 
la cronicitat i la dependència és el major 
repte que presenta avui dia el sistema 
sociosanitari i es considera fonamental per 
tal de garantir-ne la qualitat i la sostenibilitat. 
Per això, és necessari apostar per la dotació 
d’infraestructures adequades a aquest perfil 
de pacients així com per l’extensió dels 
sistemes de teleassistència avançada.

També es preveu la modernització i 
millora del sistema social, més enllà de 
la dependència, impulsant inversions per 
reforçar les polítiques d’igualtat i inclusió 
dels col·lectius més vulnerables.

Objectius de l’estratègia

 Millorar l’atenció sanitària i social.

 Adaptar el model d’atenció a la cronicitat 
i la dependència a les noves demandes 
socials.

 Millorar els equipaments de serveis 
sanitaris i socials.

 Garantir la cobertura de mínims de 
subsistència socioeconòmica.

 Promoure la igualtat entre homes i dones.

Eix 4: Cohesió social



Principals projectes o línies 
d’actuació identificats

36  Resiliència del sistema sociosanitari i nou model d’atenció a la cronicitat i la dependència

Construcció de nous centres de 
sociosanitaris: l’Hospital Son Dureta 
(reconversió de l’antic hospital amb 
l’objectiu de destinar-lo a l’atenció de 
pacients crònics), l’Hospital Verge del 
Toro (reforma de l’antic hospital de 
Maó per reconvertir-lo en un hospital 
de caràcter sociosanitari per a pacients 
de llarga estada), i l’Hospital del sector 
sociosanitari de Llevant (amb una àrea 
d’hospitalització a més d’un hospital de 
dia, per a atendre els pacients crònics de 
la comarca del Llevant); i del nou Parc 
Sanitari Bons Aires, una actuació integral 
en l’actual Hospital Psiquiàtric de Palma, 
per tal d’obrir-lo a la ciutat i millorar el 
model d’atenció a la salut mental. 

Millora de les infraestructures i 
equipament tecnològic dels centres 
d’atenció primària i hospitalària: 
construcció de nous centres d’atenció 
primària, reforma i ampliació de 
l’Hospital de Manacor, i renovació de 
l’equipament tecnològic dels hospitals.

Projectes de digitalització en 
l’àmbit de la salut que millorin els 
sistemes d’informació sanitària i la 
farmacovigilància, que afavoreixin la 
digitalització de processos o que impulsin 
programes innovadors de salut pública 
com Eina Salut.

Creació de l’Agència de Salut Pública, 
amb la rehabilitació integral de l’edifici de 
Cecili Metel.

Ampliació de la xarxa residencial, amb la 
creació de 400 noves places residencials, i 
construcció de centres de dia.

Ampliació i millora de la teleassistència 
domiciliària mitjançant la incorporació 
de noves tecnologies per a la promoció de 
l’autonomia de les persones dependents 
en el seu domicili habitual.

Creació d’un nou Centre Avançat de 
Promoció de l’Autonomia a l’Hospital 
Sant Joan de Déu, especialitzat en 
rehabilitació de persones amb discapacitat 
i/o dependència derivada d’una afectació 
neurològica, que combini el vessant 
assistencial amb la recerca i innovació 
en tecnologies disruptives per a la 
neurorehabilitació.

Modernització dels serveis socials públics 
i coordinació amb els serveis de salut, 
amb mesures com la implantació d’un 
sistema d’informació integrat, la Història 
Social Electrònica Única; un model integral 
de gestió dels medicaments en centres 
sociosanitaris i residències públiques; i un 
model d’interoperabilitat de dades clíniques 
entre el programari de gestió de les 
residències de persones majors i la base de 
dades assistencial del Servei de Salut.

Reforç de les polítiques d’igualtat i 
inclusió, amb inversions per incrementar 
els recursos d’atenció a menors i joves 
en situació de desprotecció; l’atenció a 
persones en situació d’exclusió social, 
víctimes de violència de gènere o per 
garantir l’accessibilitat universal de 
les persones als serveis públics, com 
el projecte de xarxa de comunitats 
autònomes per una vida lliure de violència 
per les dones en situació de prostitució i 
l’explotació sexual infantil i adolescent.
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Alineament estratègic
amb el Pla de Recuperació, 
Transformació i 
Resiliència
Polítiques palanca  

VI. Pacte per la ciència i la 
innovació. Reforç de les capacitats 
del Sistema Nacional de la Salut

VIII. Nova economia de les cures i 
polítiques d’ocupació

Components  

C18. Renovació i ampliació de les capacitats 
del Sistema Nacional de Salut

C22. Pla de xoc per a l’economia de les 
cures i reforç de les polítiques d’inclusió

Contribució i impactes
 Millora de la qualitat de l’atenció 

sanitària i social.

 Augment dels recursos disponibles per a 
pacients crònics i persones dependents.

 Ocupació a curt, mitjà i llarg termini.

 Reducció del risc de pobresa i exclusió 
social.

 Reducció de l’escletxa de gènere.

Indicadors
 Nombre de llits disponibles.

 Ràtio de dependència de places 
privades/públiques.  

 Nombre de consultes de 
teleassistència.  

 Llista d’espera de pacients crònics i 
dependents.  

 Nombre de casos de “no autonomia a 
nivell d’illa” en matèria de rehabilitació.

 Índex AROPE de risc de pobresa i 
exclusió social.



38  Mobilitat sostenible i descarbonitzada

E05
Pressupost  1.220 milions d’euros
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Estratègia E05
Mobilitat sostenible i descarbonitzada

El Pla Director de Mobilitat Sostenible 
de les Illes Balears constata un excés de 
desplaçaments en vehicle privat, que 
suposen el 55 % del transport modal, i es 
planteja com a objectiu estratègic reduir 
20 punts el seu pes, potenciant el transport 
públic i els desplaçaments a peu i en 
bicicleta, especialment en entorns urbans.

Aquesta estratègia preveu, d’una banda, 
impulsar aquestes modalitats alternatives 
de transport i, de l’altra, disminuir la 
petjada del transport en vehicle privat a 
partir de l’electrificació del parc de vehicles 
i del desplegament d’infraestructures de 
recàrrega.

Objectius de l’estratègia
 Reduir les emissions de CO2.

 Incrementar l’oferta de transport públic 
d’alta capacitat.

 Reduir els problemes de congestió.

 Afavorir les modalitats de mobilitat 
sostenible i saludable.

Eix 2: Sostenibilitat



Principals projectes o línies 
d’actuació identificats

40  Mobilitat sostenible i descarbonitzada

Desenvolupament del projecte del Tramvia 
de la badia de Palma i altres projectes per 
augmentar l’oferta de transport públic d’alta 
capacitat, tals com el projecte d’adquisició 
de nous trens elèctrics per millorar la 
qualitat dels serveis ferroviaris o diferents 
projectes d’ampliació de la xarxa ferroviària, 
com ara la connexió de la línia de Metro 
fins al Parc BIT.

Desenvolupament d’infraestructures 
que, combinades amb les millores 
tecnològiques, permeten evolucionar el 
sistema de transport públic a partir del 
concepte de la mobilitat com a servei 
(MaaS - Mobility as a Service): creació de 
vies reservades per a transport públic per 
carretera; aparcaments dissuasius per 
descongestionar els nuclis urbans; eines 
tecnològiques que permetin combinar en 
una sola aplicació l’ús i el pagament dels 
diferents modes de transport, etc.

Desenvolupament de carrils bici i altres 
infraestructures necessàries (aparcaments, 
etc.) per a incrementar els desplaçaments 
en bicicleta com a opció alhora sostenible i 
saludable.

Promoure l’extensió del vehicle elèctric a 
partir de programes d’incentius destinats 
a promoure la mobilitat elèctrica, amb 
ajudes per a l’adquisició de vehicles 
elèctrics, per a la instal·lació de punts de 
recàrrega, etc.

En el marc de la Reserva de la Biosfera, el 
projecte Menorca Smart Green Island 
planteja convertir l’illa de Menorca en un 
gran camp de proves en el qual introduir 
solucions de mobilitat elèctrica i de 
producció i gestió de l’energia renovable. 
Un dels seus principals objectius és 
aconseguir l’electrificació del 100 % del 
parc de vehicles abans de finals de 2026.

Intercanviador modal a l’illa d’Eivissa, 
plantejat amb l’objectiu de minimitzar l’ús 
del vehicle privat i oferir a la ciutadania 
una opció que faciliti l’accés amb transport 
col·lectiu, en bicicleta o a peu, tot tenint en 
compte la distribució disseminada de la 
població característica de l’illa.

Formentera.eco, projecte que preveu 
impulsar la mobilitat sostenible a l’illa de 
Formentera i que inclou l’electrificació 
del parc mòbil públic, l’habilitació de 
llançadores per accedir a determinats 
punts d’interès, la instal·lació de pèrgoles 
fotovoltaiques sobre circumval·lacions i de 
punts de recàrrega o la implantació d’un 
sistema públic de bicicletes elèctriques.
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Alineament estratègic
amb el Pla de Recuperació, 
Transformació i 
Resiliència
Polítiques palanca  

I. Agenda Urbana i Rural, 
lluita contra la despoblació i 
desenvolupament d’agricultura

II. Infraestructures i ecosistemes 
resilients

III. Transició energètica justa i 
inclusiva

Components  

C1: Pla de mobilitat sostenible, segura 
i connectada en entorns urbans i 
metropolitans

C6: Mobilitat sostenible, segura i 
connectada

C8: Infraestructures elèctriques, promoció 
de xarxes intel·ligents i desplegament de la 
flexibilitat i l’emmagatzematge

Contribució i impactes
 Equilibri territorial i cohesió social.

 Impuls de sectors emergents i 
desestacionalització.

 Increment de l’aportació de les energies 
renovables al consum en el sector del 
transport.

 Reducció d’emissions de GEI (gasos 
d’efecte hivernacle).

 Estalvis acumulats d’energia final 
derivats de la implantació del vehicle 
elèctric.

Indicadors
 PIB a curt, mitjà i llarg termini.

 Ocupació a curt, mitjà i llarg termini.

 % reducció d’emissions de CO2.  

 Quilòmetres del carril bici. 

 Nombre de places d’aparcaments de 
bicis.  

 Nombre de persones amb accés al 
centre en transport públic en menys de 
30 minuts.

 Nombre de places de transport públic.



42  Educació, formació per a noves competències i polítiques d’ocupació

E06
Pressupost  285 milions d’euros
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Estratègia E06
Educació, formació per a noves competències 
i polítiques d’ocupació

La inversió en educació és la pedra angular 
de qualsevol plantejament de transformació 
del model socioeconòmic de les Illes Balears. 
Les altes taxes d’abandonament escolar o el 
baix nombre relatiu d’universitaris denoten 
l’emergència d’una actuació decidida per 
capgirar aquesta realitat.

En aquesta estratègia s’inclouen iniciatives 
per millorar l’oferta formativa en totes 
les etapes educatives, des de l’educació 
primerenca de 0-3 anys fins als estudis 
superiors i sense deixar de banda l’educació 
inclusiva o l’aposta per les competències 
digitals.

Es vol posar un èmfasi especial en la 
formació professional, clau en qualsevol 
estratègia de diversificació econòmica i de 
millora de la productivitat, especialment en 
un context de canvi de paradigma pel que fa 
a les habilitats requerides pel mercat laboral, 
tenint en compte el procés que ja està 
arribant de digitalització i robotització d’una 
part de les feines de caràcter més manual. 
L’impuls de les polítiques d’upskilling i 
reskilling dels treballadors es presenta com a 
fonamental.

Tot plegat, lligat a l’impuls de polítiques 
d’ocupació que facilitin la inserció dels nous 
perfils laborals i que apostin per la inclusió 
dels col·lectius més desafavorits.

Objectius de l’estratègia

 Formar nous perfils per donar resposta a 
les demandes dels sectors emergents.

 Augmentar la formació dels treballadors i 
la qualitat de l’ocupació.

 Impulsar el talent digital i la formació en 
noves competències.

 Reduir l’abandonament escolar i elevar el 
nivell formatiu de la població.

 Millorar els equipaments educatius.

 Avançar cap a un mercat de treball més 
inclusiu.

Eix 4: Cohesió social
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Principals projectes o línies 
d’actuació identificats

Impuls de la formació professional, 
mitjançant la creació de nous centres 
de formació professional integral, 
especialment orientats als nous perfils 
demandats pel mercat laboral (energies 
renovables, digitalització, etc.), centres 
nacionals de referència en matèria turística 
i centres de qualificació professional, 
mitjançant la millora i increment de l’oferta. 
Entre d’altres, es preveu l’ampliació de 
l’oferta de places i la creació i/o conversió 
dels cicles formatius de grau mitjà i superior 
en bilingües; la conversió d’aules en espais 
de tecnologia aplicada i la creació d’aules 
d’emprenedoria en FP, i la formació en 
digitalització i en sostenibilitat aplicada als 
sectors productius.

Nou impuls al Pla d’infraestructures 
educatives que s’ha executat en els últims 
anys, amb actuacions de construcció 
de nous centres d’educació primària, 
secundària i ensenyaments superiors, i la 
reforma i ampliació d’alguns dels existents, 
amb l’objectiu de respondre a la dinàmica 
creixent del nombre d’alumnes i millorar la 
qualitat de l’educació.

Millora de les competències i el talent 
digital, a partir principalment de mesures 
relacionades amb la digitalització de 
l’educació: millora de la capacitació tècnica 
del professorat i impuls a la competència 
digital en els centres educatius a través 
del Pla Digital de Centre; adquisició 
de dispositius mòbils per a l’alumnat, 
instal·lació d’aules digitals interactives, etc.

Es contempla l’adequació de dos edificis 
del Parc de Serveis de Sa Coma per a 
ubicar-hi l’Escola Oficial d’Idiomes i l’Escola 
Universitària Turisme d’Eivissa.

Potenciació de l’oferta pública de places 
d’educació infantil (0-3) mitjançant el 
programa d’impuls de l’escolarització en el 
primer cicle d’educació infantil amb noves 
places de titularitat pública, prioritàriament 
per a nins i nines d’un i dos anys.

Impuls del Pla de Millora de la 
Competitivitat de la UIB en l’Àmbit de 
la Docència, que preveu projectes com la 
construcció del nou edifici de ciències de la 
salut i d’una nova residència d’estudiants, o 
l’ampliació de la seu de Menorca.

Potenciació dels programes per 
prevenir el fracàs escolar, promoure’n 
l’èxit i garantir la igualtat d’oportunitats 
d’aprenentatge a totes les persones, amb 
accions tant a nivell individual, de suport, 
orientació i reforç de l’alumnat més 
vulnerable com de centres educatius, per 
millorar de forma integral la seva acció 
educativa.

Afavorir les polítiques actives d’ocupació 
per facilitar la transició cap als nous 
sectors emergents i garantir que es faci de 
manera inclusiva, posant especial èmfasi 
en els joves, les dones, les persones amb 
discapacitat i en risc d’exclusió social. 
En aquest mateix àmbit es promouran 
els centres d’orientació i emprenedoria 
i l’acompanyament i innovació per a 
l’ocupació, així com els centres d’inserció 
sociolaboral.

Aposta per la formació dual en l’àmbit 
laboral, tant ordinària com específica per 
a col·lectius vulnerables (persones amb 
discapacitat i en risc d’exclusió social).
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Alineament estratègic
amb el Pla de Recuperació, 
Transformació i 
Resiliència
Polítiques palanca  

VII. Educació i coneixement, 
formació contínua i 
desenvolupament de capacitats

VIII. Nova economia de les cures i 
polítiques d’ocupació

Components  

C19: Pla Nacional de Competències Digitals

C20: Pla estratègic d’impuls a l’FP

C21: Modernització i digitalització del 
sistema educatiu, inclosa l’educació 
primerenca de 0 a 3 anys

C23. Noves polítiques públiques per a 
un mercat de treball dinàmic, resilient i 
inclusiu

Contribució i impactes
 Augment del nombre de persones 

aturades que troben feina als 6 mesos 
de la seva formació. 

 Augment del nombre de persones que 
milloren la seva ocupació.

 Millora de la taxa de risc de pobresa 
(AROPE).

 Millora de la qualitat de l’ocupació i 
tipologia.

 Augment del nombre d’hores de 
formació digital / any / persona.

 Disminució de la taxa d’abandonament 
escolar prematur. 

 Disminució de la taxa de desocupació 
juvenil.

Indicadors
 Nombre de persones desocupades 

que troben feina als 6 mesos de la seva 
formació.

 Nombre de persones que milloren la 
seva ocupació (mesurat en termes de 
tipologia de contractes i salari).

 Nombre d’alumnes o activitats 
formatives sobre competències digitals 
grups d’empleats “vulnerables”.

 Índex AROPE de risc de pobresa i 
exclusió social.

 Qualitat de l’ocupació i tipologia.
 Nombre d’hores de formació digital / 

any / persona.
 Taxa d’abandonament escolar prematur.
 Taxa de desocupació juvenil.



46  Energies renovables i canvi climàtic

E07
Pressupost  253 milions d’euros



47 Estratègia d’inversions Illes Balears 2030

Estratègia E07
Energies renovables i canvi climàtic

Reduir la dependència de les energies 
no renovables i avançar cap a la 
sobirania energètica és una aspiració 
ineludible per a un territori insular. 
L’impuls de l’autoconsum, la generació i 
l’emmagatzematge d’energia renovable, 
l’eficiència energètica dels edificis o les 
xarxes intel·ligents són iniciatives que, d’una 
banda, han de contribuir a la democratització 
de l’accés a l’energia i, de l’altra, han de 
permetre mitigar els efectes del canvi 
climàtic a les nostres illes.

L’objectiu d’aquesta estratègia és encaminar 
les Illes Balears perquè siguin 100 % 
sostenibles en matèria energètica, i alhora 
impulsar actuacions d’adaptació al canvi 
climàtic des de diferents perspectives: 
recursos hídrics, impactes costaners, risc 
d’incendis, pèrdua de la biodiversitat, etc.

Objectius de l’estratègia

 Reduir les emissions de CO2.

 Reduir la dependència i augmentar la 
sobirania energètica.

 Impulsar el desplegament de les energies 
renovables.

 Millorar l’eficiència energètica.

 Accelerar les mesures d’adaptació enfront 
dels risc climàtics.

Eix 2: Sostenibilitat
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Principals projectes o línies 
d’actuació identificats

Foment de l’autoconsum per part de 
particulars i administracions públiques, 
democratitzant la generació energètica, 
i augmentant el nombre i tipus de 
productors energètics a Balears.

Promoció de les comunitats energètiques 
i desenvolupament d’instal·lacions 
d’energies renovables participades per 
veïns i empreses de l’entorn, de manera 
que s’aconsegueixi un aprofitament 
energètic d’aquestes. En aquest àmbit, hi 
tenen cabuda diferents projectes lligats a 
la sostenibilitat dels polígons industrials. 

Impuls de projectes de generació 
i d’emmagatzematge d’energia 
renovable, incloent projectes de 
repotenciació, preferentment en zones 
urbanes o consolidades.

Programa de solarització d’aparcaments 
i, en particular, desenvolupament 
d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica 
en aparcaments de titularitat pública i 
aprofitament energètic per part dels veïns 
i empreses.

Millora de l’eficiència energètica dels 
edificis, tant públics com privats, amb una 
disminució de la demanda i del consum 
energètic d’edificis i infraestructures. 
Inclou les rehabilitacions energètiques que 
afavoreixin la instal·lació d’energia elèctrica 
renovable per a l’autoconsum i la generació 
de tèrmica renovable, a més d’incrementar 
l’eficiència energètica de l’edifici renovant 
l’envolupant i l’enllumenat.

Actuacions integrals en llars de persones 
amb vulnerabilitat a través de projectes 
d’autoconsum i eficiència energètica.

Creació de zones de baixes emissions 
(ZBS) a nivell municipal i insular.

Actuacions integrals en edificis o en 
determinats espais públics amb l’objectiu 
d’assolir edificis de zero emissions 
o 100% sostenibles (autoconsum + 
eficiència energètica + mobilitat).

Promoció de l’estratègia de 
descarbonització Menorca 2030, 
amb actuacions com la repotenciació 
d’instal·lacions de producció d’energia 
eòlica, la construcció d’una planta de biogàs 
a partir de residus biodegradables agraris, 
ramaders i municipals, o la generació 
renovable a àrees de gestió de residus.

Impuls dels projectes de sostenibilitat i 
energies renovables del Parc de Serveis 
de sa Coma i de l’àrea ambiental de Ca 
Na Putxa, d’Eivissa.

Elaboració de plans d’adaptació al 
canvi climàtic a través d’una anàlisi en 
profunditat dels impactes que el canvi 
climàtic ja està generant a Balears, així 
com una definició de mesures d’adaptació 
de l’entorn a la nova realitat climàtica. 
Implementació de diferents projectes 
d’adaptació al canvi climàtic, entre els 
quals el projecte pilot d’adaptació al 
canvi climàtic de Cala Millor (Mallorca).
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Alineament estratègic
amb el Pla de Recuperació, 
Transformació i 
Resiliència
Polítiques palanca  

I. Agenda Urbana i Rural, 
lluita contra la despoblació i 
desenvolupament d’agricultura

II. Infraestructures i ecosistemes 
resilient

III. Transició energètica justa i 
inclusiva

Components  

C2: Pla de rehabilitació d’habitatge i 
regeneració urbana

C4: Conservació i restauració 
d’ecosistemes i la seva biodiversitat

C7: Desplegament d’integració 
d’energies renovables

Contribució i impactes
 Aportació de les energies renovables al 

consum final d’energia.

 Millora de l’eficiència energètica.

 Reducció d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle.

 Millora de l’accés a l’energia.

 Adaptació al canvi climàtic.

Indicadors
 Emissions de gasos d’efecte hivernacle.

 Mix d’energia consumida i produïda de 
fons renovables respecte del total.

 Monitorització del contingut calorífic en 
els 2.000 metres superiors de l’oceà.

 Monitorització de les precipitacions a 
Balears.

 Monitorització del nivell mitjà del mar 
mundial.



50  Economia blava per a la Mediterrània

E08
Pressupost  182 milions d’euros
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Estratègia E08
Economia blava per a la Mediterrània

A les Illes Balears no hi haurà economia 
verda sense economia blava. Som unes illes 
enmig de la mar, i conservar-la i aprofitar-la 
és clau per impulsar un desenvolupament 
sostenible. Es tracta d’una aposta per 
apuntalar el lideratge que exerceixen ja les 
Illes Balears en l’àmbit mediterrani pel que 
fa a les ciències de la mar i per consolidar-
les en un pol d’excel·lència en aquest 
àmbit, alhora que es facilita la generació 
d’una transferència d’aquest coneixement 
cap a sectors ja existents o bé emergents, 
de manera que l’economia blava sigui 
protagonista de la diversificació del model 
econòmic.

L’estratègia pretén un recolzament al 
creixement sostenible per als diferents 
sectors econòmics relacionats amb el medi 
marí, com el coneixement i la recerca sobre 
la mar, la cura i la protecció dels hàbitats 
marins, la pesca sostenible i l’aqüicultura 
o la biotecnologia. Es pretén avançar en la 
descarbonització de la mar, especialment 
pel que fa al transport marítim i les activitats 
portuàries així com al turisme nàutic, tot 
explorant les possibilitats de l’energia 
marina renovable. 

Objectius de l’estratègia

 Invertir en recerca i innovació 
prioritàriament en l’àmbit marí.

 Desenvolupar els sectors econòmics 
lligats a la mar des d’una perspectiva de 
sostenibilitat.

 Reduir les emissions de CO2.

 Avançar en la descarbonització de la mar.

 Promoure la sostenibilitat dels hàbitats 
marins i reduir la contaminació de plàstics 
a la mar.

 Incrementar la productivitat i el valor 
afegit de l’activitat econòmica.

Eix 1: Diversificació econòmica
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Principals projectes o línies 
d’actuació identificats

Impuls del Pol Marí, amb la creació 
d’un pol d’excel·lència en ciències i 
tecnologies marines, que aprofundeixi en el 
coneixement del medi marí, permeti definir 
prioritats per a la seva cura i sostenibilitat, 
i promogui la transferència dels resultats 
de la recerca i millori la competitivitat de les 
empreses del sector marítim. Això inclou 
actuacions de col·laboració amb centres 
de recerca com ara SOCIB, IEO, IMEDEA i 
també el Museu Marítim.

Alcúdia Tech Mar, projecte de reconversió 
de l’antiga central tèrmica d’Alcúdia per 
al desenvolupament d’una nova política 
d’atracció econòmica, ambiental i cultural 
basada en el desenvolupament pioner i 
integral de la descarbonització de la mar 
(ciència, plans pilot d’estratègia marítima, 
solucions empresarials).

Projecte Gran Blau, una iniciativa pilot per 
comprovar el potencial de les energies 
marines de les Illes Balears a partir de 
l’anàlisi dels sistemes més adequats per al 
nostre territori i la implantació de sistemes 
d’aprofitament d’energies marines en 
diversos ports de Balears.

Impuls de la mobilitat alternativa 
marina, a través del foment de l’adquisició 
de sistemes de propulsió elèctrica per a les 
embarcacions, instal·lacions de punts de 
recàrrega, projectes pilot de mobilitat amb 
hidrogen per a trajectes entre les illes, etc.

Entre d’altres, es vol promoure un 
projecte pilot de descarbonització de la 
connexió marítima Eivissa-Formentera, 
que actualment és una de les que 
major densitat de trànsit presenta de la 
Mediterrània.

Pla d’ordenació dels fondejos del litoral 
de l’illa de Formentera, tenint en compte 
el límit de capacitat de regeneració del 
litoral i buscant la seva protecció.

Projectes de conservació de la 
biodiversitat terrestre i marina; 
restauració d’ecosistemes i gestió forestal 
sostenible.
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Alineament estratègic
amb el Pla de Recuperació, 
Transformació i 
Resiliència
Polítiques palanca  

II. Infraestructures i ecosistemes 
resilients

III. Transició energètica justa i 
inclusiva

VII. Educació i coneixement, 
formació contínua i 
desenvolupament de capacitats

Components  

C4: Conservació i restauració 
d’ecosistema i la seva biodiversitat

C5: Preservació del litoral i els recursos 
hídrics

C6: Mobilitat sostenible, segura i 
connectada

C7: Desplegament i integració d’energies 
renovables

C20: Pla estratègic d’impuls a la Formació 
Professional

Contribució i impactes
 Augment de creació d’empreses 

especialitzades en tecnologia marina.

 Augment del nombre d’empreses de 
tecnologies marines instal·lades a la 
zona.

 Millora de la qualitat de l’ocupació 
creada.

 Tipologia del talent atret 
 (investigadors, etc.).

 Augment de la intensitat i esforç en I+D.

Indicadors
 Nombre de noves empreses 

especialitzades en tecnologia marina 
creades.

 Nombre d’empreses de tecnologies 
marines instal·lades a la zona.

 Qualitat de l’ocupació creada (sector 
d’activitat, salari mitjà, tipus de 
contracte, etc.).

 Tipologia (formació) del talent atret 
(nombre d’investigadors i doctors).

 Intensitat i esforç en R+D (inversió en 
R+D / ingressos totals).
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E09
Pressupost  158 milions d’euros
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Estratègia E09
Habitatge i regeneració urbana

L’esclat de la bombolla immobiliària i 
els seus greus efectes varen fer prendre 
consciència, de manera generalitzada, 
de la necessitat d’incorporar, com a línia 
estratègica prioritària de les administracions 
públiques, l’atenció a la població amb 
dificultats d’accés a l’habitatge, incloses les 
persones que es troben en risc de pèrdua 
d’aquest bé de primera necessitat. Més 
recentment, processos com l’especulació 
immobiliària, els desnonaments, la 
gentrificació o l’auge del lloguer turístic han 
accentuat el problema i en fan necessari 
l’abordatge de forma decidida.

Amb aquesta estratègia es vol donar 
continuïtat a les mesures ja iniciades i 
emmarcades en la Llei de l’habitatge de 
les Illes Balears, reforçant les actuacions 
vinculades al component sobre l’Agenda 
Urbana del Pla de recuperació, transformació 
i resiliència que preveu facilitar la 
rehabilitació d’edificis i les actuacions 
urbanístiques de regeneració integral de 
barris.

Objectius de l’estratègia

 Generar un parc públic d’habitatges 
sostenibles que permeti incidir de forma 
efectiva en el mercat de lloguer per a 
facilitar l’accés especialment als col·lectius 
més vulnerables.

 Regenerar de manera integral els barris 
degradats i combatre l’exclusió social.

 Millorar l’eficiència energètica dels 
habitatges.

Eix 4: Cohesió social
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Construcció d’habitatges sostenibles 
de protecció pública per a la posterior 
gestió en règim d’arrendament social, 
contribuint, a més, a impulsar nous models 
econòmics i productius en el sector de la 
construcció.

Regeneració integral de barris, 
específicament els que presenten un 
major grau de degradació, amb ajudes a la 
rehabilitació d’edificis i entorns urbans.

Pla de rehabilitació d’edificis públics, 
amb especial èmfasi en les actuacions 
relacionades amb l’eficiència energètica.

Implantació de la metodologia BIM 
(Building Information Modelling), que 
permet la consideració del cicle de vida 
de les edificacions en les seves diferents 
fases (disseny, construcció, operació i 
manteniment) a partir de la digitalització, 
possibilitant una millora en l’eficiència de 
la inversió pública.

Impuls de l’Agenda Urbana Menorca 
2030, com a projecte pilot que pretén un 
desenvolupament urbà més sostenible, 
resilient i més cohesionat, amb especial 
dedicació per combatre l’exclusió 
residencial i la pobresa energètica.

Principals projectes o línies 
d’actuació identificats
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Alineament estratègic
amb el Pla de Recuperació, 
Transformació i 
Resiliència
Polítiques palanca  

I. Agenda urbana i rural, 
lluita contra la despoblació i 
desenvolupament d’agricultura

Components  

C2: Rehabilitació de l’habitatge i 
regeneració urbana

Contribució i impactes
 Disponibilitat d’habitatges de lloguer 

social.

 Increment d’habitatges rehabilitats.

 Millora de l’eficiència energètica.

 Reducció d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle.

 Augment del nombre d’habitatges 
sostenibles.

Indicadors
 Nombre d’habitatges de lloguer social.

 Nombre d’habitatges sostenibles.

 Generació d’electricitat per mitjà de 
plaques fotovoltaiques.

 Consum de gas total.

 Emissions de CO2 generades pel 
consum de gas total.

 Nombre d’accions encaminades a 
la millora de l’eficiència energètica 
posades en marxa (canvi a llums 
LED, etc.).
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E10
Pressupost  685 milions d’euros
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Estratègia E10
Cicle de l’aigua

L’objectiu d’aquesta estratègia és millorar la 
resiliència hídrica de les Illes Balears enfront 
de fenòmens metereològics adversos 
(sequeres i inundacions), aguditzats per 
l’emergència climàtica. Es pretén garantir 
el subministrament d’aigua per al consum 
humà i alhora millorar l’eficiència energètica 
de les infraestructures d’abastiment i 
sanejament per avançar cap a la neutralitat 
climàtica, així com la gestió eficient i 
intel·ligent de les xarxes.

En la mateixa línia, també es vol afavorir una 
agricultura sostenible menys depenent de 
les aigües subterrànies amb la reutilització 
per al reg de les aigües regenerades.

Objectius de l’estratègia

 Millorar l’eficiència dels processos 
d’abastiment i sanejament d’aigua.

 Disminuir les pèrdues d’aigua a través de 
les xarxes.

 Millorar la qualitat dels aqüífers i la 
resiliència de les zones humides.

 Augmentar la productivitat dels cultius 
amb sistemes de regadiu sostenibles.

Eix 2: Sostenibilitat
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Principals projectes o línies 
d’actuació identificats

Pla d’acció per a la resiliència hídrica: 
construcció d’infraestructures 
d’abastiment d’aigua i per a la gestió 
del risc d’inundació per a fer front a 
sequeres i inundacions extremes en un 
context d’emergència climàtica. Una de 
les principals actuacions previstes és la 
renovació de la dessaladora de Palma, 
que permetrà generar energia elèctrica a 
partir del procés de dessalinització.

Millora de les infraestructures de 
depuració: remodelació i millora 
d’infraestructures de depuració 
implementant tecnologies innovadores per 
millorar la qualitat de les aigües depurades 
urbanes, reduir l’abocament de nutrients 
en zones sensibles costaneres, així com 
implementar mesures pilot d’eliminació 
de contaminants emergents. Aquestes 
actuacions s’acompanyaran de mesures 
per a reduir el consum energètic de les 
depuradores. La principal actuació prevista 
en aquesta línia és la construcció de la 
nova estació de la depuradora de Palma, 
gràcies a la qual es pretén acabar amb els 
abocaments d’aigües residuals a la badia 
de Palma.

Projectes de gestió intel·ligent del 
cicle d’aigua: proveïment, sanejament, 
seguiments de masses i de qualitat 
sanitària, millora de l’eficiència i reducció 
de les pèrdues de les xarxes municipals 
de distribució a partir de mesures de 
sensorització i digitalització, i inversions de 
reparació i millora de les instal·lacions.

Consolidació i modernització sistemes 
de regadiu amb aigües regenerades. 
Consisteix en diverses actuacions de 
transició al regadiu sostenible a les 
quatre illes, a partir de l’optimització de 
recursos hídrics i l’aprofitament d’aigües 
regenerades.
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Alineament estratègic
amb el Pla de Recuperació, 
Transformació i 
Resiliència

Polítiques palanca  

II. Infraestructures i ecosistemes 
resilients

Components  

C5: Preservació del litoral i els recursos 
hídrics

Contribució i impactes
 Millora del percentatge de pèrdues 

d’aigua.  

 Reducció de les hores d’interrupció en el 
subministrament d’aigua.  

 Millora de l’índex de qualitat de les 
aigües abocades.  

 Decreixement de població afectada pels 
talls d’aigua i hores d’interrupció en el 
subministrament.  

 Millora de la productivitat del cultiu amb 
el regadiu sostenible.

Indicadors
 % de pèrdues d’aigua.

 Hores d’interrupció en el 
subministrament d’aigua.

 Índex de qualitat de les aigües abocades.

 Nombre d’avaries.

 Població que es veu afectada pels talls 
d’aigua.

 Petjada hídrica (volum total d’aigua 
dolça utilitzada per a la fabricació de 
productes o serveis).

 Productivitat del cultiu amb el regadiu 
sostenible.
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E11
Pressupost  162 milions d’euros
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Estratègia E11
Marketplace IB i digitalització teixit productiu

Un dels principals reptes que afronten 
actualment les petites i mitjanes empreses és 
la digitalització dels processos de producció i 
dels canals de distribució. Aquesta estratègia 
preveu ajuts a la digitalització dels comerços 
i altres empreses, però també articular una 
plataforma de comerç electrònic col·laborativa 
per millorar la comercialització i la distribució 
en línia dels productes del petit comerç o la 
producció de Km 0, així com la implementació 
a les Illes Balears d’un sistema integral de 
consum de proximitat, adaptat als nous hàbits 
de compra. També es consideren els reptes 
que suposa la logística de la distribució i es 
preveu impulsar diferents solucions (centres 
de distribució, micromobilitat urbana, punts 
click&collect, etc.).

En el marc d’aquesta estratègia també es 
preveuen altres iniciatives relacionades amb 
la transformació digital del model econòmic, 
com el desenvolupament de l’administració 
digital, el desplegament de la xarxa 5G, 
diverses actuacions relacionades amb 
l’internet de les coses o la participació en 
un projecte que pretén el desenvolupament 
d’aplicacions basades en la intel·ligència 
artificial i les tecnologies de la llengua, com 
ara els assistents de veu, els traductors 
automàtics o els agents conversacionals en 
català.

Objectius de l’estratègia

 Incrementar la productivitat i el valor 
afegit de l’activitat econòmica.

 Incrementar la productivitat del teixit 
empresarial a través de la digitalització.

 Recolzar l’actualització tecnològica de les 
petites i mitjanes empreses, especialment 
del comerç local i dels productors locals.

 Fomentar el consum de proximitat i de 
productes de Km 0.

 Promoure el creixement intel·ligent i 
la incorporació de noves tecnologies 
disruptives.

 Modernitzar l’administració pública 
i implementar una gestió eficient i 
orientada als ciutadans.

Eix 3: Competitivitat
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d’actuació identificats
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Estratègia per a l’optimització de la 
distribució urbana de mercaderies, 
comptant amb la participació de les 
entitats locals, impulsant la distribució 
amb vehicles de zero emissions, creació 
de punts físics de recollida municipal 
Click&Collect, etc.

Pla d’ajudes per a la reconversió 
energètica del sector del transport de 
mercaderies.

Implementació d’eines digitals de gestió 
i optimització de la distribució de 
mercaderies.

Creació d’una plataforma digital 
col·laborativa per millorar els canals de 
comercialització per a petits comerços, 
artesans, productors del sector primari i 
similars.

Suport a la digitalització de les PIME, 
amb l’establiment d’ajudes per a la 
digitalització dels seus processos.

Extensió i reforç de la xarxa 5G/6G arreu 
de les Illes Balears, posant especial 
atenció en les zones blanques i grises de 
cobertura.

Participació en el projecte «Hub d’IA i 
tecnologies de la llengua», impulsat per 
la Generalitat de Catalunya, que pretén 
crear una infraestructura de veu per al 
català i un banc de dades lingüístiques 
digitals.

Impuls a la transformació digital de 
l’administració pública, amb especial 
esment a la simplificació administrativa, 
l’increment dels serveis i la incorporació de 
tecnologies emergents.

Accions per a la capacitació digital de la 
ciutadania.
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Alineament estratègic
amb el Pla de Recuperació, 
Transformació i 
Resiliència
Polítiques palanca  

I. Agenda Urbana i Rural, 
lluita contra la despoblació i 
desenvolupament d’agricultura

V. Modernització i digitalització 
del teixit industrial i de la PIME, 
recuperació del turisme i impuls 
d’una Espanya emprenedora

VI. Pacte per la ciència i la 
innovació. Reforç a les capacitats 
del Sistema Nacional de Salut

Components  

C3: Transformació ambiental i digitalització 
del sistema agroalimentari i pesquer

C12: Política industrial España 2030

C13: Impuls a la PIME

C15: Connectivitat digital, impuls de la 
ciberseguretat i desplegament del 5G

C16. Estratègia Nacional d’Intel·ligència 
Artificial

Contribució i impactes
 Augment del nombre de PIME que 

venguin pel canal digital. 

 Increment del percentatge de vendes o 
ingressos per canal digital. 

 Ràtio de cobertura a nivell poblacional 
amb accés als punts Click&Collect. 

 Augment del nombre empreses 
que utilitzen eines digitals de gestió 
i optimització de la distribució de 
mercaderies.

Indicadors
 Nombre de PIME que venen per canal 

digital.

 Facturació de vendes per canal digital.

 Percentatge de vendes o ingressos per 
canal digital.

 Ràtio de cobertura a nivell poblacional 
amb accés al punt Click & Collect.

 Nombre d’empreses que utilitzen eines 
digitals de gestió i optimització de la 
distribució de mercaderies.
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Estratègia E12
Model turístic i circularitat

Si bé el trànsit cap a un nou model econòmic 
passa en bona mesura per la diversificació 
de l’activitat econòmica i la reducció de 
la dependència del turisme, objectiu a 
què aspira aquesta Estratègia a partir de 
l’impuls de les diferents línies d’intervenció 
plantejades, això no és en cap cas 
incompatible amb la necessitat de potenciar 
el valor afegit que genera el turisme com 
a sector capdavanter de l’economia de 
les Illes Balears i amb aprofitar la posició 
d’avantatge competitiu que mantenim 
respecte a altres destinacions. Per això, 
l’aposta per la diversificació econòmica ha 
d’anar acompanyada necessàriament de la 
transformació del propi model turístic, de 
manera que s’abordin de forma decidida 
els desafiaments que presenta en matèria 
de competitivitat, estacionalitat, equitat i 
sostenibilitat.

Això implica preveure mesures tant des del 
punt de vista de reduir la petjada ecològica 
i adaptar-se a la capacitat de càrrega del 
territori, com també veure l’oportunitat 
que representa la circularitat per tal de 
maximitzar el valor de les relacions entre 
l’activitat turística i el seu entorn, tant en 
termes econòmics (sinergies amb altres 
sectors) com socials i mediambientals. 
L’articulació d’aquestes relacions requereix, 
per tant, d’un canvi de paradigma sota 
patrons de sostenibilitat que redueixi les 
externalitats negatives del turisme, però 

també l’aposta per aquelles activitats que 
presenten un major potencial redistributiu 
dels seus beneficis entre el conjunt de la 
societat.

L’objectiu d’augmentar la competitivitat 
del turisme té a veure també amb la 
millora de la qualitat turística a través 
de l’especialització de les destinacions 
turístiques, amb l’estratègia per eliminar 
turisme d’excessos o amb la definició 
de productes turístics contribueixin a la 
sostenibilitat en els seus tres vessants: social, 
mediambiental i territorial.

L’economia circular és un element 
fonamental en la transició de l’actual model 
socioeconòmic de les Illes Balears cap a 
una societat més equitativa i pròspera, 
que sigui eficient i sostenible en l’ús dels 
recursos, basada en relacions de proximitat 
i col·laboració entre els diferents sectors 
productius o que aposti per la mobilitat 
sostenible, alhora que generi les palanques 
de competitivitat necessàries per tal de 
maximitzar el valor generat a partir del seu 
principal sector productiu.

I és que l’economia circular representa 
una oportunitat per desenvolupar un 
model socioeconòmic més sostenible que 
impliqui la reducció de residus, el disseny 
de productes més sostenibles i el reciclatge 
o reutilització de productes per crear major 

Eix 3: Competitivitat
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valor afegit. D’aquesta manera, es pot 
reduir la pressió sobre el medi ambient, 
millorar la seguretat del subministrament 
de matèries primeres, estimular la 
competitivitat, la innovació, el creixement 
econòmic i l’ocupació verda. 

Sota el paraigües de la circularitat 
hi tenen cabuda, per tant, un ampli 
espectre de projectes, des d’aquells que 
relacionats directament amb la millora 
de la sostenibilitat del model turístic, com 
d’altres més específics que posen en valor 
determinades activitats des de la seva 
interrelació amb altres sectors i amb el seu 
entorn.

Objectius de l’estratègia

 Incrementar la productivitat i el valor 
afegit de l’activitat econòmica.

 Redefinir i modernitzar el model 
turístic sota patrons de sostenibilitat i 
digitalització.

 Fomentar la circularitat turística.

 Adequar el flux de turistes a la capacitat 
de càrrega del territori insular.

 Avançar en la reconversió de les zones 
turístiques madures.

 Generar sinergies entre diferents 
sectors econòmics.

 Allargar el cicle de vida dels productes.

 Promoure la sobirania i la seguretat 
alimentàries.

 Potenciar la indústria i els 
sectors tradicionals, en particular 
l’agroalimentari.

 Promoure l’economia social i solidària.
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Principals projectes o línies 
d’actuació identificats

Modernització i reconversió de les 
zones turístiques madures (Platja de 
Palma, Magaluf, Cala Millor, Sant Antoni de 
Portmany, es Pujols) i de l’illa de Menorca 
que, tot i no ser una destinació madura, es 
troba en procés de transformació.

Impuls de centres de formació 
professional, com l’Escola d’Hoteleria 
d’Eivissa o del Centre Integrat de Formació 
Professional en Hoteleria i Turisme 
d’Alcúdia, i la formació dual.

Digitalització de la cadena de valor del 
sector turístic a través d’un sistema 
d’intel·ligència turística que faciliti la 
personalització del producte turístic, la 
racionalització dels fluxos turístics, la 
promoció del turisme sostenible i els 
principis de l’economia circular.

Hub internacional d’innovació 
turística, amb l’objectiu de fomentar la 
transferència de coneixement científic i 
tecnològic, en el seu sentit més ampli, i la 
innovació en el sector turístic.

Observatori de Turisme Sostenible 
de Mallorca, com a eina que permeti la 
monitorització i el desenvolupament del 
turisme sostenible amb l’objectiu de trobar 
l’equilibri territorial de l’activitat turística 
a l’illa, que es basarà en la informació 
oferta a través dels sistema d’intel·ligència 
turística, amb l’objectiu final que la resta 
d’illes puguin desenvolupar un sistema 
similar en el futur.

Digital Travel Institute. 
Desenvolupament d’un escola de negocis 
digital i internacional sobre el sector travel, 
tourism & hospitality.

Promoure l’economia circular en el 
sector turístic, amb el foment de mesures 
destinades a estalvi i reutilització d’aigua, 
minimització de la producció i reutilització 
de residus, autoproveïment amb energies 
renovables i eficiència energètica, 
solucions de mobilitat sostenible o el 
proveïment a partir de la producció local.

Millora de la gestió dels residus, que 
afavoreixi la realització d’inversions per 
part dels municipis en noves instal·lacions 
i en la implantació de noves recollides 
separades, i desplegament de plantes 
de compostatge per al tractament 
descentralitzat de la matèria orgànica a 
l’illa de Mallorca.

Projectes singulars innovadors basats 
en el reciclatge i en l’aprofitament dels 
recursos naturals: reciclatge de plàstics 
agrícoles per a fabricar mobiliari urbà; 
aprofitament de les restes de biomassa 
de les zones boscoses de la serra de 
Tramuntana per tal de produir mobles, etc.

Microprojectes per a la transformació 
pilot de l’economia d’una Reserva 
de la Biosfera, que inclouen iniciatives 
que incideixen en diferents àmbits de la 
cadena de valor amb l’objectiu d’avançar 
cap a una economia més sostenible i 
competitiva.
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Alineament estratègic
amb el Pla de Recuperació, 
Transformació i 
Resiliència
Polítiques palanca  

II. Infraestructures i ecosistemes 
resilients

III. Transició energètica justa i 
inclusiva

V. Modernització i digitalització 
del teixit industrial i de la pime, 
recuperació del turisme i impuls 
d’una Espanya emprenedora

Components  

C4: Conservació i restauració 
d’ecosistemes i la seva biodiversitat

C5: Preservació del litoral i els recursos 
hídrics

C7: Desplegament d’integració d’energies 
renovables

C14: Pla de modernització i competitivitat 
del sector turístic

Contribució i impactes
 Increment del valor afegit aportat per 

l’activitat turística.

 Disminució de la petjada ecològica.

 Reducció d’emissions de CO2.

 Augment del percentatge del consum 
energètic cobert per producció renovable 
pròpia (autoconsum).  

 Augment del total de residus reciclats o 
reutilitzats sobre els residus produïts.

Indicadors
 PIB a curt, mitjà i llarg termini.

 Llocs de feina de qualitat a curt, mitjà i 
llarg termini.

 Emissions de CO2.

 Ràtio del total de residus reciclats o 
reutilitzats sobre els residus produïts.

 Percentatge del consum energètic 
cobert per producció renovable pròpia 
(autoconsum).
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Pressupost
Per tal de desenvolupar les diferents 
estratègies, s’han estimat els recursos 
econòmics necessaris a partir del cost 
aproximat de les diferents línies d’actuació 
o projectes identificats fins ara. Es tracta, per 
tant, d’un escenari orientatiu, ja que, com hem 
comentat, forma part d’una Estratègia oberta 
a la inclusió d’altres projectes, com també 
pot donar-se el cas que alguns dels projectes 
identificats no s’acabin concretant tenint en 
compte que les opcions de finançament no 
estan tancades a hores d’ara.

El global de la inversió estimada que 
permetrà dur a terme les estratègies 
plantejades és de 4.640 milions d’euros, 
essent l’Eix 2_Sostenibilitat el que concentra 
una part significativa dels recursos 
estimats com a necessaris (2.322 milions 
d’euros), en concret el 50% del total, cosa 
que posa de manifest la prioritat que 
representa la transició ecològica i les 
polítiques mediambientals en l’Estratègia 
d’Inversions Illes Balears 2030.

Eix Estratègia
Núm. línies 

d’actuació o projectes 
identificats

Import
(milions d’euros)

Eix 1  Diversificació econòmica 16 674

E01 Creixement intel·ligent i ecosistemes d’innovació 10 492

E08 Economia blava per a la Mediterrània 6 182

Eix 2  Sostenibilitat 28 2.322

E02 Hidrogen verd, energia de futur 6 164

E05 Mobilitat sostenible i descarbonitzada 7 1.220

E07 Energies renovables i canvi climàtic 11 253

E10 Cicle de l’aigua 4 685

Eix 3  Competitivitat 25 761

E03 Balears MedTech 6 139

E11 Marketplace IB i digitalització del teixit productiu 9 162

E12 Model turístic i circularitat 10 460

Eix 4  Cohesió social 21 883

E04 Resiliència sistema sociosanitari i nou model d’atenció a la cronicitat 
        i la dependència 9 440

E06 Educació, formació per a noves competències i polítiques d’ocupació 8 285

E09 Habitatge i regeneració urbana 4 158

Total general 90 4.640
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Aquest protagonisme de l’Eix 2_Sostenibilitat 
té a veure també amb la categorització 
que s’ha fet de les estratègies per eixos 
transversals en funció de la seva major 
contribució a un dels objectius estratègics i 
amb el fet que sota aquest eix s’inclouen dues 
de les estratègies que preveuen mobilitzar un 
major volum de recursos, com són l’estratègia 
E05_Mobilitat sostenible i descarbonitzada, 
amb inversions de gran envergadura com 
la del projecte del Tramvia de la Badia de 
Palma, i l’estratègia E10_Cicle de l’aigua, que 
requereix d’importants inversions tant en 
matèria d’abastiment com de sanejament, 
entre d’altres.

L’Eix 4_Cohesió social és el segon en volum 
d’inversió prevista (883 milions d’euros), ja 
que aglutina les inversions en infraestructures 
de caràcter social: sanitat, educació, serveis 
socials i habitatge. Per la seva part, els 
eixos E01_Diversificació econòmica i 
E03_Competitivitat concentren, entre els 
dos, aproximadament una tercera part 
dels recursos, però no per això són menys 
importants: el seu menor pes relatiu té a 
veure amb què, en alguns casos, es tracta 
d’estratègies associades a inversions de 
caràcter més intangible o que no requereixen 
de grans infraestructures.

El següent quadre recull les possibles opcions 
de finançament que podrien contribuir 
a l’engegada i desenvolupament de les 
estratègies identificades

Import dels projectes identificats per estatègia

Import dels projectes
identificats per eix

E05 Mobilitat sostenible i descarbonitzada

E10 Cicle de l’aigua

E01 Creixement intel·ligent  
i ecosistemes d’innovació

E12 Model turístic i circularitat

E04 Resiliència sistema sanitari i nou model 
d’atenció a la cronicitat i la dependència

E06 Educació, formació per a noves 
competències i polítiques d’ocupació

E07 Energies renovables i canvi climàtic

E08 Economia blava per a la Mediterrània

E02 Hidrogen verd, energia de futur

E09 Habitatge i regeneració urbana

E11 Marketplace IB i digitalització  
del teixit productiu

E03 Balears MedTech

1.220

685

492

460

440

285

253

182

164

162

158

139

Eix 1 Diversificació econòmica

Eix 2 Sostenibilitat

Eix 3 Competitivitat

Eix 4 Cohesió social

15%19%

16%

50%
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Possibles fonts de finançament per a les dotze estratègies

Estratègia Marc
Financer
Plurianual
2021-271

Altres fons
europeus2

Fons
estatals2

Fons
Turisme
Sostenible

Altres fons
propis
CAIB

Fons
propis
Consells
Insulars i
ajuntaments

Iniciativa 
privada

EO1. Creixement
intel·ligent i
ecosistemes
d’innovació

EO2. Hidrogen
verd, energia de
futur

EO3. Balears
MedTech

EO4. Resiliència 
del sistema
socio-sanitari 
i nou model 
d’atenció 
a la cronicitat i
la dependència

EO5. Mobilitat
sostenible i
descarbonitzada

EO6. Educació, 
formació 
per a noves
competències 
i polítiques 
d’ocupació

EO7. Energies
renovables i
canvi climàtic

EO8. Economia
blava per a la 
Mediterrània

EO9. Habitatge i 
regeneració
urbana

E10 Cicle de
l’aigua

E11. 
Marketplace IB i 
digitalització
del teixit
productiu

E12. Model 
turístic i 
circularitat

Next
Generation

MRR REACT-UE

1. FEDER, FSE, FEADER, FEMP
2.  Interreg, Life, Horizon Europe, Invest EU, COSME, EIC Accelerator, Mecanisme Connectar Europa, EU4Health, Inic. Urbana Europea, Europa Digital, 

Erasmus+, Europa Creativa…
3.  Inversió territorialitzada de l’Estat, factor d’insularitat, convenis bilaterals, convocatòries estatals...



Impacte
macroeconòmic

La inversió de 4.640 milions d’euros que 
es preveu impulsar a través de l’Estratègia 
d’Inversions Illes Balears 2030 representa 
un import total que arriba al 16,4% del 
PIB nominal de les Illes Balears del 2019. 
Tant per la magnitud d’aquesta xifra com 
per la naturalesa innovadora dels projectes 
que la conformen, l’impacte que tindrà el 
desplegament dels projectes estratègics 
sobre l’economia i la societat de les Illes 
Balears serà, en conseqüència, significatiu i 
molt notable.

L’impacte directe, indirecte i induït de 
les estratègies plantejades arriba a 6.900 
milions d’euros, la qual cosa implica un 
multiplicador de la inversió de 1,5. Això 
representa que cada euro invertit en el marc 
d’aquesta Estratègia genera uns efectes 
multiplicadors de manera que suposa un 
increment de la producció del 50%: cada 
euro invertit genera 1,5 euros.

Considerant que les estratègies plantejades 
tenen un efecte a llarg termini i suposant 
que els seus efectes arriben a l’any 2050, 
l’impacte sobre el Producte Interior Brut de 
les Illes s’estima en un plus de creixement 
de la taxa prevista de creixement de 
l’economia balear sense executar els 
projectes estratègics contemplats per 
valor de 0,7 punts percentuals cada any. 
En altres paraules, els projectes europeus 
augmentaran anualment l’output-gap 
de l’economia balear i incrementaran 
l’aportació del benestar material.

La implantació de l’Estratègia d’Inversions 
Illes Balears 2030 suposarà també 
generar més de 71.000 llocs de feina. En 
especial destaquen els 8.250 llocs de feina 
lligats a la indústria i els gairebé 2.700 llocs 
dels serveis de recerca i desenvolupament. 
Per la seva banda, les branques de 
construcció, altres serveis i transport 
superen els 10.000 llocs de feina creats en 
tot el període d’aplicació, si bé en el primer 
cas es concentrarien, com hem comentat, 
en els anys d’execució material de les 
inversions en infraestructures i, per tant, no 
es consolidarien en el temps.
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Per altra banda, atès el caràcter estructural 
i innovador de bona part dels projectes 
estratègics, aquests afectaran amb 
seguretat a la productivitat dels factors, tant 
pel que fa al capital com a la productivitat 
del treball. Incorporant les millores en 
R+D estimades que duen associats una 
part important dels projectes inclosos en 
l’Estratègia d’Inversions Illes Balears, s’ha 
estimat quin efecte pot tenir sobre el PIB 
balear la millora de la productivitat total dels 
factors que propiciarà el desenvolupament 
de les estratègies previstes. Així, el 
multiplicador arribaria fins a l’1,9, la 
qual cosa significa que l’increment del 
valor afegit brut atribuït a l’increment 
associat de productivitat que suposarà 
la implementació de l’Estratègia 
d’Inversions Illes Balears 2030 es 
quantifica en 346 milions d’euros.

Finalment, s’estima que la reducció de 
les emissions de GEH (gasos d’efecte 
d’hivernacle) imputables a la mobilitat 
terrestre amb la implementació de les 
intervencions incloses en la E05_Mobilitat 
sostenible i descarbonitzada és de 306,1 
ktCO2 eq, mentre que la reducció de les 
emissions derivades de la generació 
elèctrica per aplicació de l’E07_Energies 
renovables i canvi climàtic s’estima en 
706,0 ktCO2 eq. Per tant, només considerant 
aquestes dues estratègies, que són les que 
de forma més directa es poden relacionar 
amb la transició verda i la reducció de la 
petjada ecològica, l’impacte de l’Estratègia 
d’Inversions Illes Balears 2030 sobre 
la reducció de GEH és de 1.012,1 ktCO2, 
gairebé un 11% de les emissions.
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