Annex
SEMINARI TALLER
LA COMPTABILITAT SOCIAL I BIOFÍSICA
ECONÒMICA. UNA PROPOSTA TEÒRICA I
INDICADORS DE SOSTENIBILITAT

DE L'ACTIVITAT
PRÀCTICA DELS

Davant els canvis socioecològics de la societat contemporània, la comunitat
internacional ha manifestat la necessitat d'implantar sistemes d'avaluació de les
dimensions biofísiques i socials. En aquest sentit, al si de les Nacions Unides es va
arribar a la conclusió que els sistemes de comptabilitat nacional (SCN) centrats en la
dimensió monetària de l'economia presentaven serioses limitacions que s'havien de
superar mitjançant l'elaboració i ampliació dels SCN. És per això que s'introdueixen,
entre d'altres, la comptabilitat patrimonial, les anàlisis input-output (monetàries i
físiques), els comptes satèl·lit del turisme i la comptabilitat ambiental.
En aquest marc, a mitjan dècada dels noranta l'Organització Mundial del Turisme va
llançar la necessitat d'ampliar els sistemes de comptabilitat del turisme mitjançant
l'elaboració d'indicadors socials i ambientals. És en aquest context que el 2000 el
CITTIB (Centre d'Investigacions i Tecnologies Turístiques de les Illes Balears) engegà
el projecte d'indicadors de sostenibilitat del turisme a les Illes Balears. Posteriorment,
aquell projecte es va reprendre el 2009 amb el projecte d'indicadors de sostenibilitat
socioecològica de les Illes Balears. A diferència d'aquell projecte, que ha estat
interromput en diverses ocasions, en el cas de l'Observatori Socioambiental de Menorca
(OBSAM) s’ha treballat en l'elaboració d'indicadors de sostenibilitat de manera
ininterrompuda des de finals de la dècada dels noranta.
Per poder fer front a l'actual situació de crisi multidimensional, cal que la societat
compti amb instruments analítics per conèixer la situació socioecològica. Així doncs, un
sistema d'indicadors de sostenibilitat esdevé una eina central per poder orientar l'acció
col·lectiva cap a una transició social, econòmica i ecològica.
Aquesta transició resulta clau per evitar i/o minimitzar els riscs del canvi global.
Així doncs, és en aquest context que es pretén organitzar un seminari amb els
principals experts de l'Estat espanyol sobre la matèria. Aquest seminari té com a
objectiu obrir el debat sobre la necessitat d'implementar aquests sistemes d'indicadors en
els sistemes estadístics i en la gestió pública a les Illes Balears. Així mateix, es pretén
orientar aquestes sessions cap a l'elaboració d'indicadors de sostenibilitat sectorials,
concretament del subsistema turístic, ja que com que el turisme és la principal
indústria de l'arxipèlag, resulta prioritari aprofundir-hi. En aquest sentit, com ja va
ocórrer amb el projecte del CITTIB (2000-2003), les Illes Balears podrien esdevenir un

centre capdavanter al nivell internacional en la definició i implementació dels
indicadors de sostenibilitat. Aquesta experiència podria ser compartida amb altres
destinacions turístiques insulars a escala internacional.
Aquest seminari aniria adreçat fonamentalment a gestors públics, tècnics de les
administracions públiques i investigadors. Per això es pretén comptar amb un nombre
limitat de participants, sense superar la cinquantena.
La durada del seminari seria d'un dia i mig i la dinàmica consistiria més aviat en una
mena de tallers en què hi hauria dues intervencions de 45 minuts seguides d'un debat i
treball col·lectiu després de cada dues intervencions.
Les dates s'haurien de tancar en funció de les disponibilitats dels ponents, però es
preveu que fos un dijous durant tot el dia i un divendres al matí.
Lloc: les sessions es podrien realitzar en una aula de la UIB amb prou capacitat per
50/60 persones (edificis G. M. de Jovellanos, Arxiduc Lluís Salvador...).
Direcció: Onofre Rullan Salamanca i Ivan Murray Mas.
Cost: El total del cost del projecte s'estima en 8.975 euros, que serà cobert per la UIB i
l’ATB de la forma següent:
I. Aportació de la UIB (total 1.800 euros):
- Hores de personal: 600 euros.
- Infraestructures (sales i equipament informàtic): 1.200 euros.
II. Aportació de l’ATB (total 7.312,5 euros):
- Honoraris de personal (ponents, administració i organització): 3.000 euros.
- Viatges i desplaçaments dels ponents: 1.750 euros.
- Estades de ponents de fora de l'illa i dietes de manutenció: 1.100 euros
(500 euros d'allotjament i 600 euros en dietes per a 6 ponents).
- Retenció FUEIB: 1.462,5 euros.

PROGRAMA PROVISIONAL
Cal advertir que encara no hem contactat amb cap ponent, però si el projecte tira
endavant, ho hauríem de fer al més aviat possible per tancar agendes.
DIJOUS
Matí. Indicadors de sostenibilitat a les Illes Balears (10-14 hores)
1. Un breu estat de la qüestió a les Illes Balears i proposta per a la implementació
d'un sistema d'indicadors de sostenibilitat biofísica (Ivan Murray Mas).
2. Una aposta per a l'observació mitjançant indicadors de l'illa de Menorca:
l'Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) (David Carreras).
Horabaixa. La comptabilitat biofísica a l'Estat espanyol (16-20 hores)
1. Estadístiques bàsiques del metabolisme socioeconòmic: una anàlisi regional i
de les llars (Òscar Carpintero).
2. Les taules input-output biofísiques (Jordi Roca o Iñaki Arto).
DIVENDRES
Matí. Indicadors de sostenibilitat turística (10-14 hores)
1. La comptabilitat biofísica del sistema turístic a l'Estat espanyol (María Ángeles
Cadarso).
2. Una aproximació a la capacitat de càrrega turística: la saturació turística per
part dels residents i dels turistes (Enrique Navarro).

