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PHOTOWALKING  
L’EXPERIÈNCIA DE CAMINAR AMB ELS ULLS 

CONCURS I EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DEL PATRIMONI DE CAPDEPERA 
 

0. PRESENTACIÓ 

PhotoWalking es un concurs fotogràfic temàtic que pretén donar a conèixer el patrimoni artístic, històric, 

cultural i natural del municipi de Capdepera des de la visió particular i personal de cada individu i de la seva 

“lent”.  

PhotoWalking s’emmarca al Festival de les Arts al Carrer i converteix als participants del concurs en actors 

protagonistes del festival.  

1. FINALITATS 

PhotoWalking neix per a donar a conèixer la riquesa patrimonial d’un municipi, Capdepera, tant a la 

població local com als turistes que la visiten. 

 

Els objectius que es pretenen assolir són: 

 apropar el patrimoni històric, artístic, cultural i natural als turistes i a la comunitat local del municipi de 

Capdepera d’una forma lúdica  

 dinamitzar la vida cultural de la població resident i els turistes 

 oferir als turistes un valor afegit cultural i de qualitat, polifacètic, per a totes les edats i sobretot, 

suggeridor i participatiu 

 promocionar el municipi 

 cohesionar socialment la població local i els turistes. 

 

VISIÓ. “La visió de l'empresa és la resposta a la pregunta, Què volem que sigui 

l'organització en els pròxims anys?”1 

PHOTOWALKING vol ser un esdeveniment de referència per a la promoció 

patrimonial i del turisme cultural creatiu. 

 

MISSIÓ. “La missió de l'empresa és la resposta a la pregunta, Perquè existeix 

l'organització?.” 2 

PHOTOWALKING és una forma diferent de difondre el patrimoni artístic, històric, cultural i natural d’un 

territori, Capdepera. Està organitzat per professionals compromesos amb la cultura i la creativitat que 

volen aconseguir la divulgació del patrimoni i l’apropament cultural, del turisme i dels residents locals, 

d’una forma lúdica, original, qualitativa i que sigui interessant i beneficiosa pel municipi, pel sector turístic, 

per l’organització i sobretot pels clients finals.  
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VALORS: “Defineix el conjunt de principis, creences, regles que regulen la gestió de l'organització. 

Constitueixen la filosofia institucional i el suport de la cultura organitzacional.”3
 PHOTOWALKING sorgeix des 

de la Responsabilitat Social i assumirà obligacions i compromisos, legals i ètics, que es derivin dels impactes 

que l’activitat produeix en els àmbits social, laboral, medioambiental i dels drets humans. Per tant, en les 

decisions i en les estratègies de gestió a seguir es consideraran tots aquests àmbits. Entre els valors que 

aporta a la societat destaquen: 

 Respecte pels altres, per la diversitat, pel patrimoni, pel medi ambient. 

 Tolerància envers la mirada que cada persona té del món que l’envolta. 

 Igualtat, tots som iguals i diferents alhora.  

 Interès per les persones i la cultura. 

 Innovació i creativitat amb una manera diferent de fer entendre i conèixer el patrimoni. 

 Millora continua: PhotoWalking neix amb voluntat continuïsta i de millora. 

 Sostenibilitat: econòmica, social, medioambiental i cultural.  

 

El municipi de Capdepera és una de les principals destinacions turístiques de les Illes Balears. Durant l’any 

2011 es comptabilitzaren un total de 2.397.080 pernoctacions entre els mesos d’abril i octubre (annex 1). 

Els turistes, 80% d’alemanys segons les estadístiques de l’Associació Hotelera de Capdepera, que arriben a 

la zona ho fan motivats principalment per les tres S: “Sun, Sand and Sea”. Malgrat això existeix un ric 

patrimoni i una oferta cultural local activa i interessant tant pels visitants com pels turistes per a que sigui 

coneguda i participada. És per aquest motiu que sorgeix el projecte, per la desconeixença que hi ha sobre el 

patrimoni del municipi de Capdepera, sobretot l’històric i cultural, i la necessitat de divulgar-lo i difondre’l 

als seus visitants. “El patrimonio cultural, definido por la UNESCO en 1998 como todos aquellos elementos 

culturales, tangibles e intangibles que son heredados o creados recientemente, es un recurso turístico, lo 

cual se transforma en argumento para recuperarlo y protegerlo, pues es un factor de dinamización y 

potenciación del desarrollo socioeconómico local y regional.”4 Es a dir, el patrimoni cultural ajuda en el 

desenvolupament del municipi i per tant es considera necessari posar aquest en valor.  

 

Capdepera és més que sol i platja, és patrimoni, és poble viu, és tradició, és gastronomia, és lloc d’interès 

natural, és bé d’interès cultural, és festa, és festival, és art al carrer, és cultura, és arquitectura (annex 2), és 

arqueologia, la seva gent és oberta i afable, els carrers de vianants empedrats conviden a passejar, és 

medieval, és un municipi ric en tots els aspectes patrimonials, és un poble per conèixer i reconèixer. 

 

Com s’extreu del Seminari  d’ICOMOS “Promoción, Cooperación y Coordinación de Recursos”: “El 

Patrimonio histórico constituye en sí mismo un recurso cultural, social, económico y espiritual. Es, a su vez, 

generador de otras fuentes de enriquecimiento para la sociedad que sabe valorarlo, cuidarlo y mantener su 

autenticidad e integridad, insertándolo en una adecuada política integral basada en el desarrollo 



Màster Gestió Cultural  Catalina Mª Vallespir Rayó 
Treball Final Master  10 de juliol de 2012 
PHOTOWALKING  96 

 

- 5 - 

sostenible. La conservación, el uso duradero y la promoción del patrimonio requieren de una planificación 

altamente especializada que tenga en cuenta sus antedichos valores, intrínsecos y potenciales, desde una 

perspectiva global, de presente y de futuro. Al valor tradicionalmente concedido al patrimonio como un 

objeto o una serie de componentes físicos de carácter cultural hay que añadir su dimensión social como 

elemento de pertenencia histórica colectiva, su capacidad de generar beneficios económicos y su valor 

intangible como factor de identificación, enriquecimiento y solidaridad de la comunidad humana donde se 

asienta.”5 

2. ANÀLISI DEL TERRITORI – MUNICIPI DE CAPDEPERA (MALLORCA, I. BALEARS) 

2.1. Característiques generals del entorn territorial 

Descripció general  

Capdepera és un municipi de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Té una 

superfície de 55 km² (línia costanera de més de 25 km). Es troba al extrem nord-est de 

l’illa de Mallorca, limita al oest amb Capdepera, al sud-oest amb Son Servera i al nord i 

al est amb la Mar Mediterrània. Té un relleu molt retallat i compta amb nombroses 

cales a les que s’ubiquen destacats centres turístics com Cala Ratjada, Cala Mesquida, 

Canyamel i Font de sa Cala. Es troba situat a 79 km de la capital, Palma, i es comunica amb aquesta gràcies 

a l’autovia MA-15.6 

El gruix de la població resideix al nucli urbà de Capdepera i a la zona turística de Cala Ratjada. 

 

Hi ha una xarxa de transport públic, autobús, que connecta el municipi internament: 

 Cala Mesquida, Capdepera, Son Moll, Cala Rajada, Cala Agulla, es Carregador, sa Font de sa Cala 

 Canyamel, Coves d'Artà, Capdepera, Son Moll, Cala Rajada, Cala Agulla 

i externament amb distints trajectes directes: Capdepera – Palma / Port de Sóller / Portocristo / Cala d’Or / 

Port de Pollença i els municipis del voltant amb distintes línies (Artà, Sant Llorenç des Cardassar, Son 

Servera). A la resta de municipis de Mallorca es pot accedir amb transport públic amb transbords, bé amb 

autobús o tren.  

En quant a la xarxa de transport privada, sense tenir en compte els automòbils propis dels habitants del 

municipi, hi ha una flota de taxis i agències de cotxes de lloguer.  

Que Capdepera estigui ben connectada, tant per la xarxa de carreteres, com pel transport públic i privat és 

important per tal que visitants del mateix i d’altres municipis puguin accedir fàcilment a Capdepera i 

esdevingui una opció, bé com a visita bé com a excursió, la descoberta del seu patrimoni. 
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Dades demogràfiques 

 
Com s’extreu d’aquesta piràmide poblacional, el municipi de 

Capdepera està compost sobretot per persones entre 25 i 50 anys, 

destacant el tram d’homes entre 35 i 39 anys. La mitja d’edat, tant 

d’homes com de dones és de 40 anys (Font: IBESTAT). 

Aquesta dada és important per sabre a quin públic objectiu 

resident ens dirigim amb el projecte i el tractament específic que 

s’ha de donar sobretot amb la comunicació.  

 

 

 

La procedència de la població de Capdepera és diversa, 

destacant que el 34% de la mateixa està formada per 

estrangers, el 74% dels quals són d’origen europeu i 

d’aquests la majoria són d’Alemanya (73%). (Font: INE). 

Com en el punt anterior és rellevant sabre la procedència 

de la població per tal de dirigir-nos adientment al tipus de 

client final i adequar tant els objectius estratègics com el 

marketing mix.  

La previsió de 

l’evolució de la 

població fins l’any 

2010 havia estat de 

continu creixement 

(excepte el 2004) però 

ja al 2011 la població 

minva a nivells 

inferiors del 2009, essent totes les persones que s’anaren del municipi de nacionalitat estrangera (78 

persones menys respecte al 2010). S’ha d’esperar a veure l’evolució del 2012 per comprovar si 

efectivament la població immigrant es continua reduint. A nivell balear no es dóna aquesta tendència que 

continua essent de creixement poblacional anual (2000: 845.630 residents – 2011: 1.113.114 residents). 

Aquest fet ens ajudarà a conèixer millor les característiques del nostre públic objectiu i per tant enfocar el 

projecte. 

 

Homes Dones

Població total municipi: 11.858
Total homes: 6.039
Total dones: 5.819

POBLACIÓ CAPDEPERA 2011

Font: INE - Gràfic elaboració pròpia

Font: Aj. Capdepera - Gràfic elaboració pròpia

PROCEDÈNCIA POBLACIÓ CAPDEPERA 2010

36%
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Font: IBESTAT- Gràfic elaboració pròpia
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Dades sociològiques 

Al municipi de Capdepera com comentat al punt anterior es dóna la casuística que hi ha un gran nombre de 

residents alemanys, conseqüència d’aquest fet és que existeix al municipi tant empreses com entitats 

dirigides a aquesta població i que conformen una comunitat interna on es parla només l’alemany i que no 

s’han integrat al poble sinó que hi resideixen però formen societat a part, compren els seus productes, van 

als seus metges, comerços... això dificulta en gran manera la cohesió amb la resta dels habitants del 

municipi i de la participació conjunta en esdeveniments culturals, entre d’altres, donant-se el cas de fer 

tipus d’activitats separades. El mateix cas ocupa amb la minoria de immigrants d’Amèrica del Sud que 

malgrat tenen l’idioma castellà en comú no participen massa en les activitats del municipi, organitzant ells 

mateixos les seves pròpies.  

A Capdepera són cooficials els idiomes castellà i català, tot i que es parla majoritàriament el primer i, com 

comentat, l’idioma alemany també esdevé important en el si del municipi, per tant haurem de tenir en 

compte aquests tres idiomes alhora de dissenyar el projecte.  

Donada la diversitat de procedències de la població, el municipi de Capdepera és molt heterogeni, és una 

mescla de cultures i de creences, és actiu i dinàmic.  

La religió predominant és la catòlica i no hi ha cap altra representativa a la comunitat motiu pel qual no 

s’haurà de fer cap tipus d’integració social en aquest aspecte. És de destacar que l’únic lloc on s’establí I 

arrelà el protestantisme durant el s. XIX a nivell balear fou a Capdepera que desembocà amb una 

competició religiosa per captar fidels, la reacció catòlica va ser crear una escola i a principis de segle hi 

havia tres escoles i les dones del municipi sabien llegir i escriure. Per tant hi havia un nivell cultural més 

elevat que a la resta de la comunitat i la taxa d’analfabetisme era ínfima. Aquest fet ha esdevingut 

important per tal d’entendre el tipus de societat que hi ha avui dia, una societat més oberta, col·laboradora 

amb la seva comunitat, honesta, amb el valor de la feina ben feta, són més receptius a noves idees, com 

varen ser el republicanisme, el socialisme, etc. i essent un dels focus més importants abans de la república, 

per tant la repressió franquista fou més forta que a altres indrets.  

Les darreres dades estadístiques del nivell d’estudis del municipi daten de 1991, en ella es reflecteixen 

nivells d’estudis majoritàriament baixos (un 17% no tenia estudis, un 42% tenia estudis primaris i un 20% 

només comptava amb l’EGB)7. Tot i així si ho comparem amb la població aturada segons el nivell d’estudis 

al 2011, amb dades actualitzades, tenim que un 4% no té estudis, un 16% té estudis primaris i un 75% 

només té ensenyança secundaria, quedant reduït el FP superior a un 3% i només un 2% dels residents 

tenen estudis universitaris (annex 3). Aquestes dades ens ajuden a entendre el per què de la falta de 

coneixement del patrimoni per part dels habitants del municipi, tot i que no és condició sine qua non tenir 

estudis superiors per interessar-se pel coneixement del patrimoni, si que és el tram de població més procliu 

a fer-ho. Aquest nivell d’estudis davallà a partir de l’arribada de la immigració dels anys 60 i dels 90 ja que 

la població gabellina era un tipus de societat que es preocupava per la formació dels seus habitants. 
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Indicadors econòmics 

El sector principal del municipi de Capdepera és el sector serveis, que representen un 90% dels contractes 

per activitat, seguit de la construcció (6%) i la resta de sectors, indústria, agricultura i pesca (4%) (annex 3). 

A aquest li afecta l’estacionalitat del turisme obrint la major part dels establiments hotelers els mesos 

d’abril a octubre com es reflecteix al annex 1. Aquest fet l’haurem de tenir en compte per la 

temporalització del projecte i de les seves activitats  

Dades culturals generals 

L’inventari d’entitats culturals del municipi de Capdepera el podem trobar al annex 4. Val a dir que el 

mateix està format per associacions i només una empresa privada.  

El municipi no compta amb museus ni galeries d’art i les exposicions que es duen a terme es realitzen 

majoritàriament a la Sala Municipal d’Exposicions, casal de Can Creu (Carrer Pla d’en Cosset, 2) i al Centre 

Cultural Cap Vermell a Cala Ratjada. Els equipaments culturals que disposa el municipi són: 

 CEIP S’Alzinar, S’Auba i l’IES s’empren  per fer activitats culturals diverses fora d’horari escolar com 

pugui ser local d’assajos per la banda, cursos o tallers per adults, etc.  

 S’Escorxador: C/ Ciutat – tallers i escola d’adults 

 Biblioteca Capdepera, C/ Ciutat 39 

 Biblioteca Cala Ratjada, Moll, 39 

 Centre Cultural Cap Vermell – C’Agulla 50, Cala Ratjada 

 Centre Melis Cursach – C/ Centre 

 Teatre Capdepera – C/ Col·legi 18. Sala del teatre i sala polivalent.  

 Es Castell – Museu de la Llata   

 Poliesportiu (es fan activitats culturals i esportives)  

Al mapa d’equipaments es poden veure els principals equipaments del poble (annex 5). 

El nivell d’oferta cultural és molt ampli i dinàmic, realitzat majoritàriament per l’ajuntament de Capdepera, 

com ho demostra el fet de les activitats culturals mensuals. A tall d’exemple les xifres de les activitats 

organitzades pel teatre de l’any 2009 foren 104 actuacions, és a dir, una mitja d’una actuació cada tres dies. 

Les associacions de Capdepera també són molt actives i ofereixen una gran quantitat d’activitats i 

esdeveniments culturals al llarg del any. A nivell privat només podríem parlar de l’escola de dansa que a 

part de les classes particulars també organitzen esdeveniments del seu àmbit.  

El nivell de consum va equiparat a les dades d’oferta, malgrat no hi ha estudis recents sobre el 

comportament de la societat (el darrer data dels anys 90 on s’extreu que pràcticament tots els habitants 

formaven part d’alguna associació i assistien a les activitats que oferien) sí podem donar les darreres dates 

del exemple anterior que és el teatre i això ens aboca a una mitja de 185 persones per espectacle. 
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Espectacle Funcions Espectadors

mostra teatre 33 4919
subtotal TOTAL 79 14640

cine 19 1550
TOTAL 98 16190
Festival Arts al carrer 33 11.500

Total activitats teatrals o al teatre 150 27.690  

A nivell local totes les activitats que es programen surten a la revista digital Cap Vermell i són anunciades 

també a Capdepera ràdio (medis de comunicació gabellins). A nivell general només apareixen en els medis 

autonòmics, o estatals, quan l’activitat té molta repercussió mediàtica, com per exemple fou la reobertura 

del Jardins March (annex 8). 

La llista de monuments8 de Capdepera catalogats pel Consell Insular de Mallorca com a Béns d'Interès 

Cultural en la categoria de monuments pel seu interès històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, històric-

industrial, etnològic, social, científic o tècnic i que formen part del contingut del projecte són: 

Monument Tipus Codi 

Cap Vermell  Arquitectura defensiva   

Capella gòtica  Edificis religiosos  RI-51-0008387 

Castell de Capdepera  Arquitectura defensiva  RI-51-0008396  

Conjunt prehistòric de sa Mesquida de Baix / Es Pujolets  Monument arqueològic  RI-51-0001978  

Cova de sa Mesquida Vella / Es Torrent  Monument arqueològic  RI-51-0001977  

Cova de Son Jaumell / Camí de na Begassa  Monument arqueològic  RI-51-0001986  

Cova de Son Primer / Coves Guinardes  Monument arqueològic  RI-51-0001990  

Creu de s'Escorxador  Creus de terme  RI-51-0010277  

Es Claper  Arquitectura defensiva  RI-51-0008397  

Habitació prehistòrica de Son Valent / Can Fil de Baix  Monument arqueològic  RI-51-0001991  

Habitacions prehistòriques de Canyamel / Baix des Llisar, nord  Monument arqueològic  RI-51-000197 

Habitacions prehistòriques de Canyamel / Baix des Llisar, sur  Monument arqueològic  RI-51-0001969  

Habitacions prehistòriques de Canyamel / L'Àngel  Monument arqueològic  RI-51-0001968  

Habitacions prehistòriques de sa Mesquida de Dalt / Coves des 
Molinot  Monument arqueològic  RI-51-0001979  

N'Anyana  Arquitectura defensiva  RI-51-0008398  

Necròpolis de Canyamel / Puig de s'Hort  Monument arqueològic  RI-51-0001972  

Necròpolis de Canyamel / Sa Gola  Monument arqueològic  RI-51-0001971  

Necròpolis de Son Jaumell / Ses Covasses  Monument arqueològic  RI-51-0001987  

Poblat emmurallat de Son Barbassa / Es Puig  Monument arqueològic  RI-51-0001983  

Poblat emmurallat de Sos Sastres  Monument arqueològic  RI-51-0001993  

Restes prehistòriques de Puig d'en Nofre  Monument arqueològic  RI-51-0001981  

Restes prehistòriques de Punta des Castellàs  Monument arqueològic  RI-51-0001982  

Restes prehistòriques de ses Talaioles  Monument arqueològic  RI-51-0001994  

Restes prehistòriques de s'Ullal / Es Claperot  Monument arqueològic  RI-51-0001995  

S'Heretat  Arquitectura defensiva  RI-51-0008399  

Son Guiscafre  Arquitectura defensiva  RI-51-0008395  

Son Jaumell  Arquitectura defensiva  RI-51-0008393  

Talaia Nova Cap Vermell  Arquitectura defensiva  RI-51-0008391  

Talaia Vella  Arquitectura defensiva  RI-51-0008392  
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Monument Tipus Codi 

Talaiot de s'Heretat / Es Claper des Gegant  Monument arqueològic  RI-51-0001975  

Talaiot de s'Horta  Monument arqueològic  RI-51-0001976  

Talaiot de Son Favar  Monument arqueològic  RI-51-0001984  

Talaiot de Son Valent / Es Sementeret  Monument arqueològic  RI-51-0001992  

Talaiot des Claper  Monument arqueològic  RI-51-0001974  

Torre de Canyamel  Arquitectura defensiva  RI-51-0008394  

Torre Esbucada  Arquitectura defensiva  RI-51-0008389  

Torre Nova  Arquitectura defensiva  RI-51-0008390  

Grau de centralitat i la relació amb el propi entorn 

El municipi de Capdepera intenta diversificar la seva oferta entre els seus nuclis de població, malgrat això es 

dóna un cert centralisme al nucli urbà de Capdepera i a Cala Ratjada que és on es centren la major part de 

les actuacions, tant econòmiques com culturals, al ser precisament on resideix la gran part de la població.  

El major problema en aquest aspecte sorgeix a la vall de Canyamel, és un paratge d’una riquesa cultural i 

patrimonial sense parangó però que no és promocionada ni coneguda. Els terrenys pertanyen a poques 

famílies i això facilitaria la seva gestió però no hi ha interès per part d’aquestes en donar a conèixer aquesta 

zona. També a Canyamel podem trobar els jaciments arqueològics on hi ha les navetes més antigues de les 

Balears i unes de les millors conservades. 

Relacions amb altres territoris 

Capdepera al ser un municipi de les Illes Balears es relaciona amb la resta de la comunitat tant 

administrativament com econòmicament. De fet hi ha actuacions culturals i patrimonials que depenen del 

Govern Balear, com pugui ser per exemple el Castell de Capdepera que depèn del vist-i-plau del Consell de 

Mallorca per a dur a terme qualsevol tipus d’obres. 

A nivell europeu l’Ajuntament de Capdepera organitza des de fa quatre anys el Festival de les Arts al Carrer, 

els mesos de juny a setembre, com a membre del projecte de l’Euroregió  Mydi Pyrénées (VIA - Viatges de 

Interès Artístic)1, i al qual es duen a terme distintes actuacions artístiques de distintes companyies de les 

Illes Balears, Catalunya, Midi Pyrénées i Llenguadoc-Rossellon. 

Capdepera pertany a l’Associació de teatres i auditoris públics de les Illes Balears (ATAPIB) permet una 

coordinació i coordinació amb la resta de teatres integrants i reduir així costos i programar conjuntament.  

2.2. Anàlisi de les dinàmiques territori-cultura 

Com esmentat abans el municipi de Capdepera s’identifica, socialment i visualment, amb el seu Castell i 

amb el mercat medieval que es du a terme el mes de maig. Altres aspectes que influeixen per identificar el 

municipi, a part del patrimoni descrit al annex 2 i el festival d’arts al carrer, serien. 

 les festes patronals: St. Antoni, el Carme, St. Roc i St. Bartomeu on tot el poble es junta i ho viu en 

primera persona 

                                                
1
 Projecte VIA: http://www.ajcapdepera.net/noticies/noticia.es.html?tIte=via-viatges-d%25E2%2580%2599interes-

artist&cIte=41797  
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 la Mostra de la Llampuga, un esdeveniment gastronòmic reconegut i amb gran afluència de visitants 

 ser un municipi turístic.  

Desequilibris  

En quant a desequilibris només és destacable en l’apartat d’equipaments que es troba a faltar al municipi 

un centre d’interpretació (patrimoni, parc de llevant, reserva marina), malgrat estar projectat no s’ha 

començat a realitzar, i seria important per tal que tant la població local com els visitants entenguessin la 

importància del patrimoni cultural i natural de Capdepera.  

Hi ha un cert desequilibri en consum i demanda, es sap que si es fessin més activitats en castellà hi hauria 

molt més públic però aquestes no són programades en quantitat per falta d’oferiment.  

Referents històrics 

Els principals elements diferenciadors de la societat gabellina són: l’obra de palma per una banda i en Joan 

March per un altra. 

Obra de palma: Capdepera no era una societat agrícola, era una societat pre-industrial que fabricava obra 

de palma, i això repercutí directament en la societat en una sèrie d’aspectes com foren: menys mortalitat 

infantil, ses dones quedaven a casa i podien tenir cura dels fills mentre feien obra de palma, menys fills per 

matrimoni, poca emigració respecte als altres municipis i que només es donava en períodes durant guerres 

en que no feien falta senalles feia falta menjar. Era una societat més oberta, gent que surt fora a 

comercialitzar tant per importació, no són suficients les palmes de Mallorca, com per exportació.  

Joan March: el fet que Joan March es cases amb Elionor Servera, procedent de Capdepera, i establís la seva 

residència a Cala Ratjada provocà que el municipi tingui la seva fesomia actual i per tant el seu valor 

paisatgístic. Joan March visqué a la Torre Cega, un turó des del que es divisa el moll de Cala Ratjada i el 

nucli poblacional. March no volia tenir tràfic marítim davant casa seva i, com a persona poderosa i influent 

que era, va desviar aquest cap al port d’Alcudia on es construí el moll de mercaderies. Els March tenien una 

pantalla de cinema al jardí i al estiu convidaven al poble a veure les pel·lícules però darrera de la pantalla. 

Aquests fets condicionaren la forma de ser de la societat actual present i de la forma del poble.  

El canvi previst al territori és la incorporació de dos macro-hotels de luxe, un a Son Moll, tornant a construir 

el que s’ensorrà al 2008, i un a Canyamel, que té a la societat dividida entre la conservació del territori i la 

necessitat econòmica.  

Relació polítiques culturals i desenvolupament econòmic  

“La recuperació i valorització del patrimoni històric, artístic i cultural, així com la gestió dels recursos 

naturals, són factors endògens que contribueixen al desenvolupament de l’activitat turística local. 

L’organització de fires, esdeveniments culturals, socials o esportius també són font d’activitat econòmica.  
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Una política cultural que sigui capaç de transformar estratègicament els esdeveniments culturals propis o 

reinventats en la categoria d’indústria cultural està potenciant l’atractivitat del territori i, per tant, està 

contribuint al foment de l’activitat econòmica i l’està convertint en motor de desenvolupament.”9 

Un element cultural molt destacable per l’impacte econòmic al municipi és el mercat medieval, tot i ser un 

moment puntual, fa que durant un cap de setmana es doni vitalitat, dinamisme i beneficis als comerços, 

oferta complementària i establiments hotelers al aglutinar entre setanta i noranta mil persones. Per altra 

banda es promociona el municipi i això repercuteix positivament la resta del any.  

No es dona una integració de les polítiques culturals territorials amb el desenvolupament econòmic ni al 

inrevés, fent actuacions separades i sense preveure els beneficis que el fet cultural comporta a nivell 

econòmic en general i turístic en particular. 

 

3. ANÀLISI DEL SECTOR 

El sector principal del projecte PhotoWalking és el patrimoni cultural del municipi de Capdepera, entenent 

com a tal el definit a la Convenció sobre la protecció del patrimoni mundial, cultural i natural de la Unesco, 

celebrada a Paris al any 1972: 

“se considerará "patrimonio cultural": 

- los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o 

estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, 

- los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el 

paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, 

- los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos 

los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, 

estético, etnológico o antropológico.”10 

Un altre sector cultural que abordarà el projecte és el sector de les arts visuals.  

Així doncs tenim que el municipi de Capdepera és ric patrimonialment parlant, del patrimoni arquitectònic 

en tenim un clars exemples al annex 2 però també caldria incloure edificis singulars com l’ajuntament, el 

Centre Cap Vermell, el far de Capdepera, ...  

Dimensió social 

La peça arquitectònica més emblemàtica i que es pot considerar un símbol pels habitants de Capdepera és 

el seu Castell medieval. (Bé d’Interès Cultural) data de l’any 1.300. Està gestionat per un Patronat. Roman 

obert tot l’any i destaca el recinte emmurallat, l’església dins del Castell, la vista panoràmica des de 

l’església i el Crist de talla gòtica de fusta de taronger. Forma part de: Ruta dels Santuaris, Ermites i Castells; 

de la Ruta dels Castells Roquers (integrat al Pla Territorial de Mallorca)11, Rutes Nordic Walking12 Es 
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membre de l’Associació de Ciutats Emmurallades i del Foro Ibérico de Ciudades Amuralladas (FICAM). El 

Castell rep la visita anual de 85.000 persones de mitja (annex 7) sense comptabilitzar les visites del Mercat 

Medieval. Per celebrar els seus 700 anys s’organitzà l’any 2000 un mercat medieval que avui, 12 anys 

després, s’ha convertit en signe identitari del municipi on tots els habitants s’impliquen engalanant els seus 

carrers, cases i façanes amb escuts de l’edat mitjana. És una festa que es celebra anualment el tercer cap 

de setmana del mes de maig i que reuneix entre 70.000 i 90.000 persones de tots els indrets (programa 

2012).  

A part de tots els edificis i monuments recollits al annex 2, a Capdepera trobem també les Coves d’Artà, que 

malgrat s’inclogui el topònim d’un altre municipi al seu nom, pertanyen al municipi i són de gran interès 

patrimonial (annex 6).  

Llevat dels Castell, les coves, el far, els jardins d’en March (Torre Cega) i els edificis del casc urbà del 

municipi, la resta de bens patrimonials romanen en la màxima de les desconeixences per part de la majoria 

dels seus habitants i dels seus visitants, així jaciments arqueològics com el poblat talaiòtic d'es Claper des 

Gegant, un del més importants de les Balears, no és conegut pels residents ni pràcticament visitat.  

Un altre aspecte que cal esmenar és la situació d’abandonament que sofreixen alguns dels llocs 

patrimonials com poden ser la Talaia de Son Jaumell o la Talaia Nova (annex 8). 

La presència del patrimoni en els programes culturals del municipi és una constant mes a mes, s’ofereixen 

visites guiades, excursions, itineraris culturals, etc., com s’aprecia al programa d’activitats maig 2012, i que 

són realitzats majoritàriament pels turistes que s’allotgen a establiments hotelers del municipi. Durant l’any 

2011 els itineraris culturals foren sol·licitats pel 73% de turistes de la zona, la resta eren turistes d’altres 

indrets, sense participació de residents locals (font: Aj. Capdepera).  

El castell és visitat per part dels residents, tant durant el llarg del any com durant el Mercat Medieval en 

que hi ha jornades de portes obertes. La resta d’actius patrimonials no es visitat pels habitants del municipi, 

llevat d’excepcions com són les visites escolars. Per tant es pot dir que no existeix un hàbit de consum 

cultural patrimonial per part dels residents del municipi ni una motivació per fer-ho.  

La presència als medis de comunicació autonòmics i estatals del patrimoni gabellí no és massa freqüent, 

tot i que quan es donen esdeveniments importants si que apareix a la premsa, tant escrita com a radio 

(annex 8). La Cap de premsa de l’ajuntament és l'encarregada de difondre totes les informacions que 

genera l'ajuntament als altres mitjans, a la web municipal i a la ràdio. El municipi compta amb una revista 

digital, Cap Vermell, de qualitat, molt seguida pels residents locals on s’hi poden trobar notícies sobre el 

sector patrimonial de Capdepera. 

Dimensió jurídica 

El primer article a esmenar és l’art. 27 dels Drets Humans: “Toda persona tiene derecho a tomar parte 

libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y 

en los beneficios que de él resulten.”13 La Constitució Espanyola i els Estatuts d’Autonomia estableixen el 
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dret universal de tots els ciutadans a la cultura. En quant a la legislació i normativa que regula el sector del 

patrimoni s’adjunta el recull de la mateixa al ser aquesta molt extensa (annex 9). Val a dir que en aquest 

aspecte són importants els Plans Nacionals ja que “són instruments de gestió del Patrimoni Cultural que, 

partint de l'estudi dels béns que ho integren, permeten racionalitzar i optimitzar els recursos destinats a la 

seva conservació i difusió, assegurant en tot moment la coordinació de les actuacions dels organismes de 

l'Administració estatal, autonòmica i local.”14 

Dimensió econòmica 

El sector patrimoni aporta al PIB una mitja del 3% anual segons les estadístiques del MCU15. 
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La despesa liquidada en patrimoni pels ajuntaments, segons mida del municipi i destí de la despesa per 

comunitat autònoma al 2008 fou de 4.867 i al 2009 de 4.526 milions d’euros respectivament.  

Tot i la importància del sector patrimoni he trobat dificultat en aconseguir estadístiques disponibles que 

ens puguin aportar dades sobre la dimensió econòmica en la seva totalitat, volum de negoci directe i 

indirecte, així com de dades professionals.  

Segons la Carta de Brussel·les sobre el paper del patrimoni cultural en l’economia “el Patrimonio Cultural 

ha de dejar de percibirse como una carga abordable exclusivamente en época de excelencia económica, 

pues tiene un valor esencial e intrínseco, y ha de ser considerado un activo no renovable que tanto las 

administraciones como los ciudadanos deben concebir como un Servicio Público básico y de atención 

obligatoria, un derecho fundamental para su bienestar y desarrollo, y necesario siempre para la cohesión 

social en un entorno multicultural.” 16 

Per la seva banda també cal destacar les conclusions a les que s’arribà al VII Congrés Internacional AR&PA 

sobre economia del patrimoni cultural al 2010 i entre les que ressalto del aspecte econòmic: “El sector del 

patrimonio genera a su vez importantes actividades económicas directamente relacionadas con su 

identificación, protección, conservación, restauración, gestión y puesta en valor, actividades que junto con 

otras del ámbito cultural con las que se relacionan, suponen una contribución a la economía nacional que 

puede llegar a representar el 4,87% del PIB.”17 

Interconnexió amb altres sectors 

El sector patrimonial per les seves característiques s’interrelaciona amb els altres sectors de la cultura com 

puguin ser les, les arts escèniques, l’audiovisual, arts plàstiques, les arts visuals... Aquest ens interessa 

especialment per abordar el projecte PhotoWalking així com la relació i la connexió amb el sector turístic.  

El sector de les arts visuals en general i la fotografia en particular es relacionen amb el patrimoni des del 

naixement de la mateixa, així tenim que “en la historia de la fotografía vemos que casi desde el principio 

ésta ha pretendido mostrar imágenes del Patrimonio y de hecho “fotografía” y “fotografía de Patrimonio” 

se confunden sin ser una misma cosa. (...) En España el nacimiento de esta fotografía, que ahora 

catalogamos “de Patrimonio” se produce en un momento muy temprano, tal vez por nuestra proximidad a 

Francia, y lo hace de un modo paulatino. Al principio sirviendo de base como dibujo de inspiración para el 

grabador.”18 És a dir, que la idea de relacionar aquests dos sectors es ve donant des dels inicis de la 

fotografia i fins i tot té, diguem-li un subsector que seria el de “fotografia del patrimoni”.  

Per la seva banda, el sector turístic com a qualsevol indústria, té uns efectes sobre el patrimoni a les 

destinacions culturals que malgrat en la majoria de casos és positiu també té efectes negatius (annex 10). 

Hem de tenir en compte que els objectius d’ambdós sectors són diferents, mentre el turisme, conformat 

majoritàriament pel sector privat, cerca els beneficis, el sector cultural cerca la conservació del patrimoni. 

El turisme és positiu en tant i en quant ajuda a mantenir i conservar els monuments i els llocs històric-

artístics i la repercussió beneficiosa econòmica i socio-cultural que això implica emperò aquests beneficis 
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no poden ser mai causa de falta de respecte envers el patrimoni i s’ha d’assegurar aquest tant per part de 

les institucions, llegeixi UNESCO, OMT, etc., com per part de les Administracions (estatal, autonòmica, 

local), com dels visitants donant especial importància a la formació prèvia a aquests i als especialistes que 

han de planificar i dur a terme l’ús turístic del patrimoni tant cultural com natural. En paraules de Troitiño, 

“(...) en la utilización turística del patrimonio cultural hay que saber poner límites y, por otro, que la 

dinamización económica a partir del turismo no siempre es posible ni conveniente, especialmente cuando 

se puedan poner en peligro valores o experiencias vitales.”19 

 

4. EUROREGIÓ: FESTIVAL DE LES ARTS AL CARRER – STREET ARTS FESTIVAL 

 “L'Euroregió Pirineus Mediterrània, nascuda el 29 d'octubre de 2004, és un projecte de cooperació política 

entre Catalunya, les Illes Balears, Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées. L’objectiu és crear al nord-oest de 

la Mediterrània un pol de desenvolupament sostenible basat en la innovació i la integració social i 

econòmica del territori. A més, contribuir a la construcció d'una Europa unida, solidària i propera als 

ciutadans. 

Els principals reptes són afirmar-se com a territori de projectes a escala europea, defensar amb una 

mateixa veu projectes essencials per al desenvolupament equilibrat i sostenible, millorar la competitivitat 

internacional tot situant les persones al cor de l'acció i convertir el territori en un pol d'innovació i 

creixement mitjançant els vincles teixits entre els centres tecnològics, científics i culturals.”20 

L’Ajuntament de Capdepera organitza des de l’any 2009 el Festival de les Arts al Carrer – Street Arts 

Festival, els mesos de juny a setembre, com a membre del projecte de l’Euroregió Pirineus Mediterrània 

VIA (Viatges de Interès Artístic) 21, i al qual es duen a terme distintes actuacions artístiques (concerts, 

teatre, circ, dansa...) de distintes companyies de les Illes Balears, Catalunya, Midi Pyrénées i Llenguadoc-

Rossellon. 

El festival d’ arts al carrer, pel seu caràcter urbà i la proximitat als públics de tota mena, volen ajudar a 

fomentar la cohesió social del municipi. El patrimoni, les arts visuals en general i la fotografia en particular 

són entesos per tots els idiomes i es comuniquen i parlen gràcies a la presència i a la imatge. La inclusió de 

PHOTOWALKING al festival resulta adequat per la seva complementarietat creant valor afegit al mateix.  

Cal aprofitar aquesta política de cooperació internacional, l’Euroregió, per tal de fer més propera i 

accessible la cultura en general i el patrimoni en particular als ciutadans, no sols els que la conformen, sinó 

a tothom deixant de banda elítismes, fomentant el coneixement i l’alteritat, democratitzant la cultura i la 

seva diversitat, creant una cultura per tots i per a tots.  

“La cultura, por lo tanto, debe ser colocada de nuevo en el corazón de las estrategias de desarrollo y de 

promoción de un nuevo modo de vida; los programas y proyectos deben generar una auténtica 

compatibilidad entre la lógica de las instituciones y las de sociedades y culturas específicas.”22 
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5. ORIGEN I ANTECEDENTS 

Origen  

PHOTOWALKING sorgeix al any 2012 després d’una sèrie de reunions als municipis d’Artà i Capdepera (Llevant 

de Mallorca), entre la promotora del projecte, Cati Vallespir, amb tècnics de cultura, gerents de teatre, 

agents de desenvolupament local, gestors culturals, artistes locals, propietaris de centres culturals, etc. per 

tal de detectar les necessitats dels municipis i poder realitzar un projecte cultural útil a la societat i que 

servís per cobrir una mancança cultural real. Arrel d’aquests encontres es detectà la necessitat de donar a 

conèixer el patrimoni del municipi de Capdepera entre els seus habitants, turistes i visitants, donat que la 

majoria d’ells només coneixen el Castell i les platges. Es proposà al ajuntament de Capdepera dur a terme 

un projecte nou pel municipi i participatiu sobre el patrimoni gabellí, com pretén ser PhotoWalking, i 

emmarcat a un projecte existent i amb èxit com és el Festival de les Arts al Carrer. Així doncs, una vegada 

acceptada la proposta, el projecte es durà a terme per part de la promotora i s’implica com a agent 

participant a la regidoria de cultura del ajuntament de Capdepera per tal de portar-lo endavant. El 

departament de cultura actualment està realitzant el programa i cronograma d’esdeveniments del Festival 

del 2012. 

Antecedents 

Salvant les distàncies i entenent que la realitat de cada territori és diferent s’han de tenir en compte 

l’existència d’altres projectes que promocionen i donen a conèixer el seu patrimoni cultural i/o natural 

d’una manera distinta i fent partícips als seus visitants com pugui ser “La Rioja a través del objetivo”. Es 

tracta d’un concurs de rutes fotogràfiques en les distintes etapes del any que permet mostrar la visió del 

turista del paisatge. Està emmarcat al Pla d’Impuls a la Naturalesa de La Rioja Turismo.  

Un altre projecte que contempla la fotografia del patrimoni, malgrat no és la finalitat del mateix donar a 

conèixer el mateix sinó la integració de les noves tecnologies a la societat, entre estudiants de secundaria i 

batxillerat és el que s’ha realitzat a Múrcia: Concurs de Fotografia Digital "Imágenes de Nuestro 

Patrimonio". Si resulta interessant tenir-lo en compte és precisament pel seu públic objectiu, joves d’entre 

12 i 18 anys majoritàriament residents al municipi, i l’èxit de participació que tingué (220 fotografies).   

Interessant pel seu dinamisme, per la seva frescor i la seva forma de captar l’atenció, com pugui ser el 

missatge clar i directe, els títols engrescadors, així com la utilització de les xarxes socials, és el projecte “Es 

todo tuyo” de la Unitat de Patrimoni Històric de Gran Canària per a donar a conèixer el patrimoni de l’illa, 

informar i divulgar sobre activitats, actuacions i conservacions.  

Una font molt important per treure informació sobre concursos fotogràfics, patrimonials entre d’altres, ha 

estat el blog concursos de fotografia. D’aquesta web s’ha pogut extreure tot tipus d’informació respecte el 

format dels concursos i  una compilació d’aquelles clàusules més importants per tal de realitzar les bases 

del concurs PhotoWalking. Així s’ha tingut en compte tots els aspectes des de posar dates d’inici i 
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finalització per mencionar el més bàsic, fins el tractament de la llei de protecció de dades o si algú no 

reclama el premi.  

També s’han pres com a referència pel desenvolupament de la Web del concurs: Fototalentos que gràcies 

al seu estil directe capta l’atenció amb molt èxit del seu públic objectiu, estudiants universitaris, i es té en 

compte l’errada, que a jutjar per la falta de fidelitat dels concursants es dóna, i es deixar que els premis 

siguin atorgats únicament per votació popular.  

 

6. ANÀLISI INTERN DE L’ORGANITZACIÓ GESTORA 

Promotora: Catalina Mª Vallespir Rayó 

Postgrau en Direcció i Administració d’Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, Diplomada en Tècnic en 

Empreses i Activitats Turístiques (TEAT), realitzat en la UIB i en la Berufsakademie Ravensburg (Alemanya) 

mitjançant el programa Erasmus, Especialista en marketing turístic (UIB). La seva formació complementària 

és fonamenta en gestió, direcció, habilitats directives... cal destacar la formació en gestió de recursos 

humans, comunicació eficaç i la seva aplicació en noves tecnologies. Actualment realitzant el Màster de 

Gestió Cultural, especialitat Turisme cultural, a la UOC.  

Professionalment destacar la seva trajectòria com a directora d’orientació empresarial a la Confederació 

d’Associacions Empresarials de les Balears (CAEB) com a responsable de projectes d’àmbit autonòmic i 

europeu, des de l'elaboració del projecte i la seva presentació a convocatòria fins a la seva finalització, 

control i seguiment tant a nivell qualitatiu com a nivell pressupostari a Mallorca, Menorca i Eivissa.  

Parla a la perfecció català, castellà, anglès i alemany.  

Agent promotor: Catalina Mª Vallespir Rayó 

Fortaleses Debilitats  

Bones relacions institucionals, tant a nivell local com 
autonòmic 

Falta d'experiència en el sector cultural  

Reconeguda trajectòria al àmbit econòmic balear Falta de coneixements profunds envers el sector 
patrimoni 

Experiència en gestionar projectes de forma 
satisfactòria 

Absència de l'àmbit professional durant els dos darrers 
anys 

Experiència en fer feina amb l'Administració Dependència de l'administració pública per dur a terme el 
projecte  

Alta motivació envers el projecte Limitacions horàries per carregues familiars 

Capacitat de treball individual i treball en equip 
(versatilitat) 

Poques relacions personals i professionals amb la societat 
gabellina (poc temps de residència al municipi) 

Gran capacitat de feina    

Personalitat flexible i adaptable als canvis   

Formació cultural i turística   

Idiomes   

Disponibilitat   

Proximitat al àmbit d'actuació del projecte   

Coneixement de la zona i del patrimoni    

Persona responsable i de confiança   
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Ajuntament de Capdepera com a entitat patrocinadora i col·laboradora del projecte 

Fortaleses Debilitats  

Implicació en tot el procés: creu en el projecte, facilita 
informació per la seva elaboració i el recolza en tots els 
aspectes tècnics, comercials, recursos personals i 
econòmics 

Rigidesa en l'execució del projecte 

Aporta experiència prèvia i satisfactòria del Festival de 
les Arts al Carrer i de l'organització d'esdeveniments 
culturals 

Burocràcia excessiva 

Poder de negociació Accés limitat a la informació interna 

Bona relació i col·laboració intensa entre l'associació 
hotelera i l’ajuntament 

Adaptació del projecte al cronograma que estipula 
l'ajuntament 

Relacions amb els altres agents i totes les entitats i 
associacions del municipi 

Recursos econòmics limitats 

Servei de traducció per l'elaboració de material 
promocional a càrrec del personal de l'ajuntament  

Falta d'estudis estadístics i d'avaluació dels projectes 
realitzats en quant a la satisfacció del client final 

Inclusió de les activitats resultants del projecte en el 
material promocional de Capdepera 

Falta d'estudis de demanda culturals 

Acceptació de la creativitat Reticència per part de la regidoria de patrimoni en 
facilitar informació respecte del seu sector 

Innovació Falta d'integració amb les web 2.0 

 

7. DIAGNOSI PHOTOWALKING 

Una vegada analitzat territori a desenvolupar el projecte, municipi de Capdepera, el sector al que es dirigeix 

el mateix, patrimoni, i tots els aspectes que poden influir en la configuració del mateix, podem concloure 

que resulta del tot necessari donar a conèixer d’una forma atraient el patrimoni cultural del municipi per 

a que en puguin gaudir les persones (més cultura, més conservació, més dinamització social i econòmica).  

Els destinataris del mateix seran els residents del municipi, els visitants i els turistes, per tant s’haurà de 

donar la informació de les accions a realitzar en els distints idiomes que conformen la realitat gabellina: 

català, castellà i alemany. També es farà amb anglès per accedir així al 100% del turisme que visita i/o 

pernocta en el municipi. El que s’intentarà és que no es necessitin idiomes per realitzar les activitats, com 

pugui ser la fotografia del patrimoni, i així cohesionar a tots els grups objectius: residents catalanoparlants, 

residents castellanoparlants, residents alemanys i turistes de totes les nacionalitats. 

Al emmarcar el projecte PhotoWalking en el Festival de les Arts al carrer (projecte de l’Euroregió Pirineus 

Mediterrània), l’execució del mateix es realitzarà durant els mesos de juny a setembre de 2012 per a que hi 

puguin participar els tres grups diferenciats de públic objectiu. Malgrat això, al transcurs del projecte 

s’avaluarà la participació real, sobretot dels residents, per tal de contemplar la possibilitat d’allargar la 

durada del projecte i dirigir les accions durant els mesos d’hivern per aquest col·lectiu aprofitant que molts 

són fixos discontinus i que durant  els mesos de novembre a març disposen de més temps lliure, que en 

plena temporada alta, per realitzar activitats d’oci i cultura.  

S’ha de tenir en compte que ens dirigim sobretot a un públic jove, menys de 40 anys, i per això tant les 

activitats com la comunicació haurà d’anar acord a aquest tipus de sector demogràfic, motiu pel qual la 
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unió del patrimoni amb les arts visuals pot ser adient i la seva participació a través de les web 2.0 per fer-

ho més proper i atractiu. Per tant s’haurà de donar a entendre al ajuntament la necessitat de la inclusió de 

les xarxes socials en el projecte, per ara encara reticents a formar-hi part, tant per la difusió del projecte 

com per la promoció del municipi en si.  

S’analitzarà el fet de dur la proposta a les escoles, al institut de Capdepera i a les associacions de gent gran 

ja que aquests també formen part molt activa de la vida cultural del municipi.  

El projecte anirà encaminat sobretot a donar a conèixer aquella part del patrimoni cultural més 

desconeguda per la societat, com pugui ser el poblat talaiòtic d’es Claper des Gegant.  

Quan al patrimoni se li dona la importància i el valor que té, i la societat així ho entengui, redundarà en la 

seva conservació i preservació, essent possible recuperar actius patrimonials, sobretot el patrimoni 

defensiu del litoral, avui en estat d’abandonament i deteriorament malgrat tenir la qualificació de bens 

d’interès cultural.  

 

DEFINICIÓ DEL PROJECTE 

8. DESTINATARIS 

El municipi de Capdepera és una destinació turística de primer ordre. Les motivacions principals dels 

turistes que arriben a la zona són el sol i la platja i per tant les visites al patrimoni cultural del municipi 

serien complementàries al motiu principal del viatge. També hi ha un segment de la població visitant que 

fa un tipus de turisme actiu: golf, senderisme, ciclisme, Nordic Walking... gràcies al patrimoni natural que 

gaudeix el municipi. Malgrat aquesta característica de complementarietat del turisme les visites al 

patrimoni històric més reconegut, com és el Castell de Capdepera, són nombroses com s’extreu de les 

estadístiques de visites anuals (annex 7).  

Així podríem segmentar els destinataris als quals va adreçat el projecte segons: 

Segment públic real, turisme actiu que gaudeixen del patrimoni mitjançant l’activitat física: 

 Turistes d’entre 50 i 70 anys de nivell mitjà i mitjà alt de procedència europea, sobretot alemanya, 

viatgen en parella o grup i estan interessats en conèixer la zona i el seu patrimoni gràcies a les activitats 

físiques com són el Nordic Walking, ciclisme, golf i el senderisme. Visiten el municipi durant l’hivern, la 

primavera i la tardor. Tenen inquietuds culturals. 

 Grups de cicloturisme d’entre 25 i 40 anys, de procedència espanyola i resta d’Europa, de nivell socio-

econòmic mitjà i mitjà alt i interessats en conèixer la zona gràcies al ciclisme i que la visiten durant la 

primavera (març i abril). 

La informació sobre la destinació l’obtenen abans de realitzar el viatge i la complementen amb les activitats 

que es fan a la zona mitjançant l’oficina d’informació turística o la que li subministren a la recepció del hotel 

i és un tipus de compra reflexiva.   
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Segment públic real, turisme cultural que pernocta fora del municipi 

Capdepera és una destinació cultural molt important, sobretot entre els turistes alemanys, gràcies al seu 

Castell medieval i venen visitants de tota la resta de Mallorca per tal de conèixer el mateix. El perfil és: 

 Turista d’entre 40 i 70 anys que viatja en parella, lloga cotxe i es desplaça fins a Capdepera per a 

conèixer el Castell i el Parc de Llevant com una destinació d’una ruta prefixada.  

 Turista de zones properes al municipi d’entre 40 i 70 anys (Can Picafort, Sa Coma, Cala Millor...) que 

viatgen en parella o en família i que es desplacen en autobús fins a Capdepera per a visitar el castell i el 

nucli urbà, el dia de més afluència és el dimecres ja que aprofiten per a conèixer el mercat setmanal.   

 Turisme nacional, en parella o familiar, que s’allotja a la zona sud-est de Mallorca (Palma, Calvià, 

S’Arenal...) i que es desplaça en cotxe de lloguer fins Capdepera per a conèixer el Castell (29% del total 

de visitants durant el 2011). 

 Durant els mesos d’hivern la Federació Hotelera de Calvià organitza setmanalment una excursió fins a 

Capdepera, amb guia propi per a visitar el castell, i hi ha turisme nacional i residents de Mallorca que 

fan aquesta visita en grup al municipi. 

 

Segment públic real, residents al municipi  

 Residents locals, d’entre 12 i 18 anys, estudiants de secundària i batxiller al municipi, de famílies de tot 

tipus de nivell socio-econòmic (sobretot mitjà), i que estan en fase d’aprendre sobretot d’una forma 

vivencial, lúdica i participativa sobre el seu patrimoni.  

 Residents locals, d’entre 30 i 50 anys, de nivell socio-econòmic mitjà de procedència espanyola i 

interessats en participar en activitats culturals diferents i omplir el seu temps de lleure amb noves 

experiències, sobretot durant l’hivern ja que la majoria fan feina al sector serveis i tenen contractes 

fixes discontinus.  

 Residents locals majors de 50 anys, espanyols i alemanys, de nivell socio-econòmic mitjà i mitjà alt, que 

participen activament a la vida social i cultural del municipi quan se li ofereix en el seu idioma.  

La informació de les activitats culturals l’obtenen gràcies als fulletons que publica mensualment 

l’ajuntament, les revistes, premsa i ràdio locals, cartells publicitaris... És un tipus de compra i de consum 

cultural de realització d’activitats en base a interessos personals. 

 

Segment motivable, turistes de sol i platja que gaudeixen del patrimoni de forma complementària: 

 Turisme familiar compost per pares d’entre 35 i 50 anys amb fills d’entre 5 i 13 anys, de nivell socio-

econòmic mitjà, de procedència alemanya i interessats en conèixer la zona d’una forma lúdica. 

 Turistes d’entre 30 i 40 anys de nivell socio-econòmic mitjà, sobretot de procedència alemanya que 

viatgen en parella i interessats en conèixer la zona de forma experiencial. 
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Ambdós tipus de turistes viatgen durant la temporada estival. La informació sobre la destinació l’obtenen 

directament a la zona mitjançant l’oficina d’informació turística o la que li subministren a la recepció del 

hotel i és un tipus de compra i consum cultural  per impuls.  

 

Segment grups motivables d’àmbits temàtics, públic interessat: 

El segment format pels grups motivables d’àmbits temàtics, que formarien part del mercat interessat, 

“conjunt de persones predisposades a una activitat turística cultural concreta”23, estaria compost per: 

 Practicants de turisme actiu (senderisme, Nordic Walking, golf...) : grups nacionals i internacionals 

(sobretot alemanys), edat a partir de 30 anys (espanyols) i 50 anys (resta d’Europa; alemanys), nivell 

socio-econòmic mitjà i mitjà alt interessats en la descoberta dels llocs gràcies a la pràctica del turisme 

actiu. 

 Aficionats a la fotografia: persones d’entre 30 i 50 anys, nivell socio-econòmic mitjà i mitjà alt, de 

procedència europea (sobretot espanyols i alemanys) interessats en plasmar fotogràficament els llocs 

que visiten.  

La informació sobre la destinació i sobre les activitats culturals i d’altres a realitzar l’obtenen abans de fer el 

viatge i reserven abans de la seva arribada els productes culturals que consumiran.  

  

Aquests segments descrits serien els estratègics del nostre producte i per tant formarien el públic objectiu 

al que es destinarà el projecte. L’elecció d’aquest públic objectiu en base a la demanda del mercat real té 

en compte les activitats culturals que es realitzen anualment i històricament a la zona de Capdepera 

consistent en rutes i itineraris guiats de senderisme, Nordic Walking... Entrarien dins la tipologia de turista 

cultural “apassionat per Espanya”24  donat que realitzen totes les activitats disponibles a la destinació. En 

quant al grup motivable temàtic és l’escollit perquè es tracta de persones que de principi ja estan 

interessades amb la temàtica del producte PhotoWalking i és més fàcil poder captar-les al estar tractant 

directament les seves motivacions personals.  

 

Un altre aspecte que s’ha tingut en compte alhora d’escollir aquest públic objectiu són els beneficis25 

cercats alhora d’assistir a activitats culturals per part dels mateixos i que són: 

 beneficis relacionals 

 beneficis d’entreteniment 

 beneficis d’aprenentatge i desenvolupament personal 

Segons Garbarino y Johnson (1999b) els beneficis cercats són: Enriquiment (cultural, educacional, 

emocional) i d’oci (entreteniment, relaxació, diversió i relacions socials amb amics). 
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9. CONTINGUT: FOTOGRAFIA PATRIMONI CULTURAL  

PhotoWalking és un projecte de fotografia patrimonial en format de concurs temàtic per tal d’assolir la 

finalitat primera i darrera que és “donar a conèixer la riquesa patrimonial d’un municipi, Capdepera, tant a 

la població local com als turistes que la visiten.” 

Les arts visuals en general i la fotografia en particular no tenen idiomes i es comuniquen i parlen gràcies a la 

imatge i aquest és el motiu principal pel qual s’ha escollit aquest contingut per portar a terme el projecte, 

per donar a conèixer el patrimoni gabellí amb l’experiència de cercar la millor instantània entre els distints 

destinataris, residents i turistes abans descrits. Destacar el paper que ha tingut la fotografia, des dels 

primers moments del coneixement d'aquesta tècnica, en el registre documental del patrimoni i la seva 

difusió i promoció. 

El principal motiu de visita al municipi de Capdepera és el sol i la platja, aquest indret és visitat sobretot per 

la qualitat de les platges i paisatges del seu litoral, per les àrees naturals declarades d’especial interès, 

l’oferta hotelera i complementària i el seu patrimoni artístic i cultural, material i immaterial: el nucli urbà de 

Capdepera, el Far de Capdepera, la torre de Son Jaumell, la torre Esbucada, el mercat setmanal del 

dimecres que manté el seu caràcter tradicional i artesà, el Mercat Medieval que es realitza anualment el 

tercer cap de setmana de maig i que congrega més de 80.000 persones durant el cap de setmana, el 

Festival de les Arts al Carrer, els Jardins d’en March, entre d’altres. Hem de tenir en compte que “els 

mercats estaran orientats fonamentalment a una E o a una combinació de les tres E: entreteniment, 

excitació i educació”26 i el contingut de PhotoWalking serà una combinació de les mateixes. 

D’entre tots els recursos patrimonials culturals que formen part del projecte cultural PhotoWalking, 

destacar els següents: 

 Castell de Capdepera, data de l’any 1.300. Està gestionat per un Patronat. Roman obert tot l’any i 

destaca el recinte emmurallat, l’església dins del Castell, la vista panoràmica des de l’església i el Crist 

de talla gòtica de fusta de taronger. Forma part de: Ruta dels Santuaris, Ermites i Castells; de la Ruta 

dels Castells Roquers (integrat al Pla Territorial de Mallorca)27, Rutes Nordic Walking28 Es membre de 

l’Associació de Ciutats Emmurallades i del Foro Ibérico de Ciudades Amuralladas (FICAM). El Castell rep 

la visita anual de 80.000 persones sense comptabilitzar les visites del Mercat Medieval. Entrada: 3€ 

(fins als 12 anys gratuït) Horaris visita: El recinte emmurallat pot visitar-se d’abril a octubre tots els dies 

de 09 a 20h i la resta de mesos de l'any de 09 a 17h. 

 La Torre de Canyamel, monument del segle XIII, “La seva impressionant arquitectura d’estil gòtic i els 

seus trets particulars fan que sigui un dels edificis més singulars de la seva classe a tot Europa i únic a 

Mallorca.” Està obert tot l’any (dilluns tancat). Entrada: 3€ (fins als 12 anys gratuït) Horaris visita: 

dimarts a dissabte 10h a 15h i de 17h a 20h. Diumenges de 10h a 15h. 

 Talaiot de s’Heretat Es Claper d’es Gegant, un dels jaciments arqueològics més importants de les 

Balears i un dels més alts.  Obert tot l’any. Entrada gratuïta. Horaris: 10h a 18h 
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 Les Coves d’Artà, foren descobertes al segle XIX, estan situades a 150m d’altura i envoltades de 

muntanyes que s’alcen sobre la mar, tenen una superfície de 450 metres amb un recorregut de menys 

d'una hora per gaudir de totes les imponents sales i les espectaculars estalactites i estalagmites, entre 

les quals destaca l'anomenada "Reina de les columnes" de més de vint metres d'alçada. Són un recurs 

turístic amb gran afluència de públic i visitables tot l’any. La visita a les coves dura entre 25 i 40 minuts 

amb guies, en espanyol, francès, anglès i alemany. Entrada Coves 11€ (fins a 6 anys gratuït). Horaris de 

maig a octubre de 10 h a 18h i de novembre a abril de 10 h a 17h.  

I com no, també cal destacar el patrimoni immaterial que suposa el Festival de les Arts al Carrer on 

s’emmarca el projecte PhotoWalking com a punt de partida.  

 

10. OBJECTIUS  

PhotoWalking es basa en uns objectius generals que seran assolits gràcies a la consecució dels objectius 

específics. Una vegada superada la primera edició que serà la que es prendrà en primera consideració i en 

funció de l’avaluació de resultats es donarà continuïtat al projecte, es preveu gestionar el projecte durant 5 

anys per tal d’evitar que interessos polítics puguin perjudicar la perdurabilitat del projecte al portar-se a 

terme en dues legislatures diferents. S’establiran un sistema d’indicadors que permetran avaluar i corregir 

les possibles desviacions i que es desglossaren més endavant.  

 

L’objectiu general principal que es pretén assolir és:  

 augmentar el nivell de coneixement del patrimoni històric, artístic, cultural i natural del municipi de 

Capdepera entre els visitants, turistes i a la comunitat local.  

I gràcies al contingut del projecte i al desenvolupament del mateix podem aconseguir els objectius generals 

secundaris o derivats amb tota la rellevància que els mateixos suposen: 

 aconseguir promocionar el municipi de Capdepera 

 augmentar la dinamització de la vida cultural de la població resident i dels turistes. 

 

Per assolir-lo s’estableixen els següents objectius específics: 

Primera edició 

 Aconseguir un alt grau de participació en el concurs fotogràfic per part dels turistes i residents (a partir 

de 75 participants es considera un alt grau). Avaluació gràcies al nombre de participants registrats al 

mateix.  

 Augmentar en un 5% el nombre de persones assistents a les activitats del Festival de les Arts al Carrer. 

L’avaluació serà mitjançant el recompte de persones assistents i la comparació amb edicions anteriors, 

aquesta informació s’obtindrà del departament de cultura del ajuntament de Capdepera.  
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 Obtenir el doble de visites que de persones inscrites tant a la web pròpia del concurs com a les xarxes 

socials relacionades amb el mateix (150 persones). Avaluació gràcies a les estadístiques pròpies dels 

sistemes web i que es farà en cada edició del concurs. 

 

Següents edicions 

 Incrementar el grau de participació en el concurs fotogràfic per part dels turistes i residents en un 5% 

anual. Avaluació gràcies al nombre de participants registrats al mateix. S’avaluarà l’evolució 

d’inscripcions per edicions i anuals i s’establiran percentatges d’increment en base a indicadors 

realistes i motivables.  

 Augmentar en un 5% el nombre de persones assistents a les activitats del Festival de les Arts al Carrer. 

L’avaluació serà mitjançant el recompte de persones assistents i la comparació amb edicions anteriors, 

aquesta informació s’obtindrà del departament de cultura del ajuntament de Capdepera. Anualment 

s’establiran indicadors realistes i motivables en base als resultats obtinguts al període anterior. 

 Obtenir el doble de visites que de persones inscrites tant a la web pròpia del concurs com a les xarxes 

socials relacionades amb el mateix (450). Avaluació gràcies a les estadístiques pròpies dels sistemes 

web i que es farà en cada edició del concurs. 

 Incrementar el nombre de visitants als monuments en un 5% el primer any d’implementació del 

projecte. Anualment s’establiran indicadors realistes i motivables en base als resultats obtinguts al 

període anterior. Avaluació segons les estadístiques de visites que desenvolupen els mateixos 

monuments. En el cas de monuments que tinguin entrada lliure i que per tant no es registri les 

entrades de visitants es tindrà en compte el nombre de persones que realitzin itineraris i visites guiades 

als mateixos,  organitzades per les oficines d’informació turística conjuntament amb l’ajuntament de 

Capdepera, i comptabilitzades estadísticament per les O.I.T.  

 Incrementar el nombre de consultes envers el patrimoni a les oficines d’informació turística en un 5% 

durant el primer any d’implementació del projecte segons les estadístiques de consultes a les OIT. 

Anualment s’establiran indicadors realistes i motivables en base als resultats obtinguts al període 

anterior. 

 Aconseguir el posicionament del concurs fotogràfic en el transcurs dels 5 anys del projecte. L’avaluació 

es realitzarà anualment mitjançant les estadístiques del grau de posicionament als cercadors 

d’Internet. 

 Augmentar la notorietat del concurs a nivell local i insular amb l’increment de persones de la comunitat 

que s’inscriguin al mateix, inicialment es fixa en un 5%. Avaluació gràcies a les estadístiques d’inscripció 

del concurs. Anualment s’establiran indicadors realistes i motivables en base als resultats obtinguts al 

període anterior. 

Tots aquests objectius específics es revisaran anualment i en cas que sigui necessari es fixaran de nous per 

tal d’adequar els mateixos a la realitat del projecte i per garantir-nos la seva eficàcia i eficiència, és a dir si 
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tenim fixat un increment de visites d’un 5% però es donen mensualment un 20% no estarem parlant d’un 

objectiu específic motivador ni real, per tant es fixarà en un 25%.  

 

11. ESTRATÈGIES 

Malgrat són moltes les estratègies que es poden seguir les més adients per tal d’assolir els objectius fixats 

al projecte són les següents: 

 Realitzant un pla de màrqueting (màrqueting mix) que apropi el projecte PhotoWalking al públic 

objectiu. Una vegada s’analitza la millor forma d’arribar als destinataris i es porta a terme és més fàcil 

comptar amb l’èxit del projecte.  

 Diversificant els canals d’informació i de comunicació i fent ús de les xarxes socials. Aquesta estratègia 

és la idònia per tal d’arribar als diferents segments del públic objectiu al que adrecem el projecte. Es 

tindrà en compte les xarxes socials més emprades per cada segment destinatari.   

 Diferenciant el projecte NordicWalking gràcies a l’originalitat, la creativitat, la innovació i la qualitat del 

producte i del servei. Es pretén que el públic objectiu atribueixi al producte aquestes característiques 

diferencials. “Per a aconseguir avantatge competitiu, Porter (1987) proposa diverses estratègies 

complementàries, entre les quals destaquen les següents: (1) el lideratge en costos –mantenir els 

costos de producció més baixos que els dels seus competidors i aconseguir simultàniament un volum 

de vendes elevat–, (2) la diferenciació –oferir un producte o un servei que sigui percebut com a diferent 

al mercat– i (3) la focalització –concentrar-se en un grup específic de clients, en un segment de la línia 

productiva o en un mercat geogràfic concret.” 29 PhotoWalking es centrarà en la diferenciació.  

 Creant una imatge i una marca que ajudi a posicionar el projecte al mercat. El posicionament desitjat 

pel producte PhotoWalking és el de la diferenciació en base a un atribut: la qualitat per això haurem de 

donar una imatge de marca amb característiques que siguin percebudes pel nostre públic objectiu com 

a tal. Per això primer es necessita que el producte es conegui i cobri notorietat però sobretot que 

s’associï la qualitat amb PhotoWalking. S’escull només un atribut per tal de crear un vincle potent entre 

el client i el producte per a que el pugui associar directament amb la nostra marca:  

PHOTOWALKING = EXPERIÈNCIA DE QUALITAT 

 Elaborant una nova ruta guiada temàtica que tingui com objecte la fotografia patrimonial i la 

participació al concurs. Les rutes i itineraris guiats tenen una demanda bastant enlairada, sobretot 

entre els turistes, i si creem una específica de fotografia patrimonial podrem ajudar a conèixer aquells 

indrets o monuments menys coneguts per part del públic objectiu.  

 Emmarcant la primera edició del concurs fotogràfic al Festival de les Arts al Carrer. D’aquesta forma 

s’aprofiten els recursos destinats al mateix (humans, econòmics, tècnics...) com la divulgació del mateix 

entre els destinataris. 
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 Fent que els participants del concurs es converteixin en prescriptors del municipi. Són els mateixos 

participants els que fan les fotografies del patrimoni gabellí i els que comentaran entre els seus nuclis 

personals l’existència del concurs i per tant mostraran les fotografies presentades al mateix. D’aquesta 

forma es promociona el municipi gràcies al boca-orella, que al cap i a la fi continua essent una de les 

formes més exitoses de donar a conèixer un producte. 

 
 

12. ACTIVITATS 

L’acció principal que es dura a terme és l’elaboració del concurs fotogràfic temàtic del municipi de 

Capdepera: 

PHOTOWALKING. L’EXPERIÈNCIA DE CAMINAR AMB ELS ULLS 
CONCURS DE FOTOGRAFIES DEL PATRIMONI DE CAPDEPERA 

Es porta a terme un concurs fotogràfic temàtic sobre el patrimoni de Capdepera. Està dirigit al públic 

objectiu abans descrit, però sense fer exclusió a cap participant que així ho desitgi i que compleixi amb els 

requisits descrits a les bases (Annex 11). El concurs es portarà a terme al municipi de Capdepera durant el 

Festival de les Arts al Carrer. S’inicia el dia 01 de juliol i finalitza el 07 de setembre de 2012, ambdues dates 

incloses.  Per tal de dur-lo a terme és necessiten els següents recursos: 

Recursos humans: coordinadora, gestora i responsable de les relacions externes (Cati Vallespir), 

col·laborador gestió i responsable relacions internes (tècnic cultura, Pere Cortada), creatiu per disseny de 

publicitat i difusió (personal de l’ajuntament), tècnic informàtic per a creació de la Web on s’allotja el 

concurs (personal de l’ajuntament), servei de traducció (personal de l’ajuntament), relacions públiques 

(personal de les Oficines d’informació turística de l’ajuntament). Jurat del concurs, format per la regidora 

de cultura del ajuntament de Capdepera: Carme Corraliza; fotògraf professional: Norbert Schäfer; artista: 

Gustavo; president Associació Hotelera de Capdepera – First Sun Mallorca: Joan Massanet, president 

associació cultural Cap Vermell: Jaume Fuster. 

Recursos infraestructurals: ordinador amb connexió a Internet de banda ampla i accés a les xarxes socials 

(el personal del ajuntament té restringit aquest ús) i a les web 2.0.  

Requisits organitzatius previs al concurs:  

 signar un conveni de col·laboració entre la promotora, Cati Vallespir, i l’ajuntament de Capdepera per 

portar endavant el concurs 

 acordar amb l’ajuntament i les associacions els premis a atorgar per escrit – C. Vallespir i P. Cortada 

(tècnic cultura ajuntament de Capdepera) 

 redactar les bases del concurs i que aquestes siguin ratificades per la junta de govern del ajuntament 

de Capdepera – C.  Vallespir i Junta Govern ajuntament de Capdepera 

 traduir les bases, els continguts de la web, la difusió... en tots els idiomes del concurs: català, castellà, 

angles i alemany – personal designat per l’ajuntament de Capdepera 
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 preparar el material promocional del concurs: fulletons del Festival de les Arts al Carrer, banners, 

pàgines específiques a xarxes socials (facebook, flickr, photobucket, pinterest) – realitzat per la persona 

designada de l’ajuntament amb la necessitat del vist-i-plau de C. Vallespir 

 preparar una pàgina Web www.photowalkingcapdepera.com on es durà a terme el concurs. Els 

participants s’hauran d’inscriure a la mateixa, acceptar les bases, pujar les fotografies amb les que 

participin i votar les que més lis agradin – tècnic informàtic de l’ajuntament amb les indicacions de C. 

Vallespir i P. Cortada   

 crear pàgines específiques del concurs a les xarxes socials. En principi es faran a facebook i flickr. Una 

vegada analitzades les inscripcions al concurs s’estudiarà quina/es són les xarxes on més presència hi 

ha dels participants i es faran pàgines també a aquestes. 

Requisits organitzatius durant el concurs: 

 controlar els possibles problemes tècnics que puguin sorgir als destinataris i resoldre-los – C. Vallespir i 

P. Cortada 

 alimentar d’informació les xarxes socials dotant-les de contingut i afegint així valor a les mateixes – C. 

Vallespir 

 interactuar amb les persones que escriuen a les xarxes socials(donar feed back) – C. Vallespir 

Requisits organitzatius després del concurs: 

 unir al jurat per a que emeti el fallo de les fotografies guanyadores – C. Vallespir i P. Cortada 

 posar-nos en contacte amb els guanyadors i informar-los del premi – C. Vallespir i P. Cortada 

 fer una selecció de les millors fotografies per realitzar la posterior exposició de les mateixes. Les que no 

compleixin amb els criteris de qualitat, sol·licitar als participants que ens enviïn la fotografia en millor i 

major resolució – C. Vallespir 

 fer entrega dels premis – Batle del ajuntament de Capdepera en acte públic (en el cas que els 

guanyadors estiguin a Mallorca). 

Difusió específica: Premsa i ràdio local, fulletons Festival de les Arts al Carrer, xarxes socials, banners a les 

distintes web de les entitats col·laboradores: Ajuntament de Capdepera, Associació Hotelera de Capdepera 

– First Sun Mallorca, Revista digital Cap Vermell i Restaurant Ses Rotges... 

Pressupost: no es desglossa un pressupost específic al haver acordat la promotora i coordinadora del 

projecte, Cati Vallespir, amb l’ajuntament de Capdepera la col·laboració gratuïta. Les despeses derivades 

del concurs són assumides per l’ajuntament com a part de la despesa corrent, fins i tot el material 

promocional forma part del que es realitza pel Festival de les Arts al Carrer i per tant no suposa una 

despesa extra. L’única despesa directa és el pagament del domini de la Web que és de 12€ anuals i el premi 

que atorga l’ajuntament al guanyador del concurs a la millor fotografia de 500€. 

De cara a següents edicions, en cas que l’ajuntament estigui interessat en que la promotora continuï amb la 

gestió del projecte s’establiran uns honoraris per coordinació, organització i gestió de 6.000€ anuals. 
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PHOTOWALKING. L’EXPERIÈNCIA DE CAMINAR AMB ELS ULLS 
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DEL PATRIMONI DE CAPDEPERA 

Les millors fotografies formaran part d’una exposició en format de projecció. Les projeccions es portaran a 

terme juntament amb una projecció especial del reconegut fotògraf alemany Norbert Schäfer.  

Els destinataris són: el públic objectiu, les persones que han participat al concurs, però sobretot el segment  

motivable, turistes de sol i platja que gaudeixen del patrimoni de forma complementària. 

Les projeccions es faran sobre l’edifici Cap Vermell de Cala Ratjada els dies 14 i 28 de setembre. Els recursos 

necessaris són: 

Recursos humans: coordinadora, gestora, responsable de les relacions externes i de seleccionar les 

fotografies que formaran part de les projeccions (Cati Vallespir), col·laborador gestió i responsable 

relacions internes (tècnic cultura, Pere Cortada), creatiu per dissenyar les projeccions - foto + música lliure, 

publicitat i difusió (personal de l’ajuntament), tècnic informàtic per a fer les connexions necessàries per 

realitzar les projeccions (personal de l’ajuntament), tècnic de só i llum (personal contractat per 

l’ajuntament), relacions públiques per a la difusió del esdeveniment (personal de les Oficines d’informació 

turística de l’ajuntament). 

Recursos infraestructurals: ordinadors, projectors, equip de llum i de só per fer les projeccions. 

Requisits organitzatius previs a les projeccions:  

 seleccionar les fotografies – C.  Vallespir  

 sol·licitar als participants que enviïn per correu electrònic aquelles que no tenen la qualitat suficient per 

a ser projectades – C.  Vallespir 

 seleccionar la música (lliure, creative commons) – creatiu designat per l’ajuntament amb el 

requeriment del vist-i-plau de C. Vallespir i P. Cortada 

 dissenyar la projecció, unió de fotografia + música– creatiu designat per l’ajuntament amb el 

requeriment del vist-i-plau de C. Vallespir i P. Cortada 

 fer les proves audiovisuals pertinents abans del esdeveniment– creatiu designat per l’ajuntament amb 

la supervisió de C. Vallespir i P. Cortada 

Requisits organitzatius durant les projeccions: realitzar les connexions necessàries de llum, so, projectors i 

ordinadors per dur a terme la projecció en si – Tècnic de llum i só contractat per l’ajuntament de 

Capdepera 

Requisits organitzatius després de les projeccions: s’elaborarà un vídeo de les projeccions que es difondrà 

a través de les xarxes socials, You Tube, Vimeo i similars – tècnic informàtic elabora vídeo, C. Vallespir i P. 

Cortada donen vist-i-plau i C. Vallespir el difon.  

Difusió específica: Premsa i ràdio local, fulletons Festival de les Arts al Carrer, xarxes socials, banners a les 

distintes web de les entitats col·laboradores: Ajuntament de Capdepera, Associació Hotelera de Capdepera 

– First Sun Mallorca, Revista digital Cap Vermell i Restaurant Ses Rotges... Després de les projeccions es farà 

la difusió abans esmentada del vídeo.  



Màster Gestió Cultural  Catalina Mª Vallespir Rayó 
Treball Final Master  10 de juliol de 2012 
PHOTOWALKING  96 

 

- 30 - 

Pressupost: no es desglossa un pressupost específic al haver acordat la promotora i coordinadora del 

projecte, Cati Vallespir, amb l’ajuntament de Capdepera la col·laboració gratuïta. Les despeses derivades de 

les projeccions són assumides per l’ajuntament com a part de la despesa corrent. En principi, l’única 

despesa directa és la contractació del tècnic de llum i só que és de 150€ per projecció (total: 300€) que està 

assumida inicialment amb les projeccions de Norbert Schäfer programades pels mateixos dies com a motiu 

promocional del esdeveniment i dotant-lo de valor afegit al ser un fotògraf de renom entre el públic 

alemany. 

L’acció complementària que es durà a terme és: 

NORDIC PHOTOWALKING. L’EXPERIÈNCIA DE CAMINAR AMB ELS ULLS 
RUTA GUIADA PEL PATRIMONI DE CAPDEPERA 

Nordic PhotoWalking és un producte cultural que consisteix en una ruta a peu (amb bastons) pel municipi 

de Capdepera descobrint els seu patrimoni històric, artístic, cultural i natural mitjançant un concurs 

fotogràfic temàtic en el marc del Festival de les Arts al Carrer – Street Arts Festival del municipi de 

Capdepera, que es celebra els mesos de juny a setembre de 2012, i que tindrà una durada de un dia. 

Aquesta activitat es programarà una vegada cada 15 dies.  

S’ofereix: guia especialista amb Nordic Walking i interpretació del municipi en diferents idiomes (català, 

castellà, anglès i alemany), dietes, entrades als distints indrets seleccionats (Castell de Capdepera, Torre de 

Canyamel). Es pot contractar allotjament i transport addicional. 

Els destinataris són el segment públic real, turisme actiu que gaudeixen del patrimoni mitjançant l’activitat 

física i el segment grup motivable d’àmbit temàtic (turisme actiu).  

Elements del producte turístic cultural Nordic PhotoWalking: 

 Ruta turística cultural: Itinerari cultural Nordic Walking (a peu amb bastons) que recorrerà: nucli urbà 

de Capdepera, visita al Castell (museu de la llata i l’exposició temporal “La defensa d’una illa” inclòs), 

torre de Canyamel i el poblat talaïotic S’Heretat Es Claper des Gegant per l’antic camí dels 

contrabandistes. 

 Concurs PhotoWalking: es facilitaran les bases del concurs i els temes a fotografiar. Cada persona ha de 

dur la seva camera fotogràfica.  

 Punt de trobada: els participants es trobaran al Centre Cultural Cap Vermell (Cala Ratjada). Es podrà 

organitzar transport per aquells turistes que així ho sol·licitin (servei de pagament).   

 Allotjament: el paquet turístic cultural es podrà adquirir amb allotjament i comptarà amb preus 

especials oferts per l’Associació Hotelera de Capdepera (First Sun Mallorca) per la comercialització del 

producte Nordic PhotoWalking o sense allotjament per tal que tant els residents locals (Capdepera i 

resta de Mallorca) com turistes d’altres indrets puguin adquirir el producte. 

 Manutenció: s’escollirà un establiment de restauració al municipi de Capdepera que pugui acollir el 

grup de i ofereixi un tipus de menjar que doni a conèixer la gastronomia mallorquina i alhora acord 

amb l’activitat física (en principi Restaurant Ses Rotges) 



Màster Gestió Cultural  Catalina Mª Vallespir Rayó 
Treball Final Master  10 de juliol de 2012 
PHOTOWALKING  96 

 

- 31 - 

 Guia: l’ajuntament de Capdepera facilita un guia especialista en Nordic Walking i interpretació del 

patrimoni del municipi que parla els idiomes de les persones que conformen el grup (alemany, anglès, 

castellà i català). 

 Bastons: l’oficina de informació turística de Capdepera aporta els bastons per tots els participants. 

 Promoció: inicialment es farà mitjançant els díptics de les activitats culturals del ajuntament de 

Capdepera, als fulletons del Festival de les Arts al Carrer, a les pàgines Web de l’ajuntament de 

Capdepera i dels col·laboradors, de les xarxes socials d’aquestes entitats i de l’específica del concurs. 

També es promocionarà a través de l’Associació Nordic Walking d’Espanya (ANE) i de les pàgines 

especialitzades tant en Nordic Walking, com en fotografia i turisme cultural i creatiu. 

 

Activitats secundaries que es poden dur a terme i que s’analitzarà la seva possible realització en base a la 

continuïtat del projecte després de la primera edició del concurs, són: 

 Students PhotoWalking. Es farà una edició pels estudiants del institut de Capdepera com a activitat 

escolar en la que es farà una excursió de descoberta del patrimoni (amb camera fotogràfica), a aquells 

indrets més desconeguts pels habitants del municipi com poden ser les restes prehistòriques o els 

talaiots.  

 Winter PhotoWalking. Una edició especial del concurs, adreçada sobretot al segment públic real, 

turisme cultural que pernocta fora del municipi i als residents locals. Aquesta edició és força important 

ja que ajuda a desestacionalitzar el turisme i a donar a conèixer el patrimoni entre un dels segments 

destinataris del projecte com són els residents del municipi.  

 PhotoWalk Street Art, porta la teva camera! Fer una passejada fotogràfica recorrent distints indrets 

patrimonials del municipi després de les actuacions del Festival de les Arts Al Carrer captant així els 

assistents al mateix. Es fa dues vegades per setmana, una al poble de Capdepera i l’altra a Cala Ratjada 

mentre es celebra el Festival. 

 PhotoWalk First Sun. Capdepera és el primer lloc on surt el sol de Mallorca i un dels seus motius 

promocionals, aprofitant aquest fet es proposa que els destinataris facin fotos del patrimoni amb la 

sortida del sol i que expliquin la seva experiència al blog creat pel concurs.  

 PhotoWalk your Way. Passejades fotogràfiques individuals pel municipi. Els participants després 

comparteixen les seves vivències, coneixements i fotografies a un blog específic.  

 

S’aprofitaran totes les eines de comunicació de les noves tecnologies, web, blog, xarxes socials, etc. per tal 

de donar a conèixer el patrimoni, així sobre les fotografies que es vagin introduint a les distintes 

plataformes s’acompanyarà de la seva geolocalització i d’una explicació sobre el fet patrimonial, any de 

creació, història, anècdotes, etc.  
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13. MODEL DE GESTIÓ 

Inicialment es col·labora amb aquest projecte amb l’ajuntament de Capdepera de forma altruista donat que 

la idea primera és realitzar un projecte cultural útil per a la societat en base a una necessitat real i que 

serveixi tant per a desenvolupar el treball final de màster de la UOC com per cobrir una mancança real del 

municipi de Capdepera. Per tant es treballarà amb un model de gestió mixta. Es signarà un conveni de 

col·laboració entre l’ajuntament i la impulsora del projecte, Cati Vallespir, per tal d’establir el tipus de 

relació no contractual entre ambdós de cara a gestionar conjuntament el projecte PhotoWalking durant el 

Festival de les Arts al Carrer 2012 i deixar definides les tasques i responsabilitats de cadascun dels 

integrants (definides al apartat anterior).  

Posteriorment i de cara a pròximes edicions es proposa al ajuntament de Capdepera continuar amb la 

gestió i coordinació del esdeveniment i les activitats que el conformen, principal i secundàries, així com del 

manteniment de la comunicació, informació i promoció que es porta a terme gràcies a la web 

www.photowalkingcapdepera.com i les xarxes socials. Per aquestes segona i següents edicions el model de 

gestió serà delegada, sempre i quan es tracti de la millor candidatura entre els possibles agents interessats 

en formar part del projecte i sempre respectant els principis de transparència, serà en base a un contracte 

bianual entre l’ajuntament de Capdepera i Cati Vallespir, que haurà creat prèviament una empresa privada 

amb la forma jurídica SL, per tal de portar endavant projectes culturals de caire creatiu i responent així a la 

visió del projecte. La forma jurídica escollida és la més avantatjosa de les existents per portar a terme 

aquest tipus de projectes culturals, tal i com s’extreu de la comparativa entre les distintes fórmules 

jurídiques (annex 12), sobretot tenint en compte que per accedir a certes subvencions de l’administració 

pública és necessari que l’entitat sol·licitant sigui una empresa societaria, amb reticències de cara a la figura 

del autònom o directament sense possibilitats de presentar la sol·licitud baix l’aixopluc d’aquesta forma. 

El fet de realitzar aquest tipus de regulació entre ambdós organismes, ajuntament i empresa privada, i 

adoptar aquest model de gestió delegada dóna confiança en la perdurabilitat del projecte, agilitza la gestió 

administrativa, fomenta la creació d’empreses i no exclou a la resta d’agents culturals participants al 

projecte, ans al contrari, com és per exemple la col·laboració de l’Associació Cultural Cap Vermell que es 

preveu continuï formant part del projecte i enriquint-lo gràcies a les sinèrgies que es poden ocasionar.  

 

PRODUCCIÓ DEL PROJECTE 

14. PLANIFICACIÓ 

 

La planificació del projecte PhotoWalking es realitza mitjançant un cronograma de les activitats setmanals 

n+1 (annex 13). S’ha realitzat en format Excel amb formules de control i supervisió de les tasques per 
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conèixer el grau de compliment de les mateixes automàticament. També s’ha inclòs el detall d’assignació 

de tasques a cada persona que integra el projecte o ajuda a portar-lo a terme. 

Aquesta forma de planificar les activitats del projecte ajuden al seguiment i a conèixer en tot moment 

l’estat de realització del mateix, qui és responsable del seu compliment i si s’està complint amb la 

temporalització prevista per la correcta consecució del projecte. 

Aquest tipus de cronograma permet l’establiment d’indicadors de qualitat, mesurables i quantificables, que 

faciliten l’avaluació del projecte a mesura que es porta a terme i no s’ha d’esperar a la finalització del 

mateix per sabre si s’estan complint els objectius temporals de les activitats. 

 

15. RECURSOS HUMANS 

Tal i com s’extreu del cronograma, cada persona que conforma el projecte té assignades unes tasques i 

unes responsabilitats en funció de les seves competències, que és el tipus de gestió dels recursos humans 

de PhotoWalking: 

 

Cati Vallespir: Gestora i coordinadora. 

 Gestió, organització i coordinació del projecte 

 Redacció del projecte i del seu contingut 

 Comunicació externa: 

 relacions institucionals  

 contingut, actualització i interactuació a la web, xarxes socials i blog 

 Supervisió  

 

Pere Cortada – Tècnic cultura ajuntament Capdepera 

 Relacions ajuntament amb les entitats col·laboradores 

 Contacte contractació empreses externes: publicitat, ràdio, premsa, tècnic de llum i só, impremta... 

 Coordinació i responsable de les relacions internes ajuntament: 

 Servei de traducció 
 Oficines informació turística 
 Guia, etc. 

 

Toni Domínguez - Tècnic informàtic ajuntament Capdepera 

 Disseny i creació Web www.photowalkingcapdepera.com  

 Creació pàgines a xarxes socials. 

 Creació i inclusió de banners a les web col·laboradores. 

 Creació blog. 

 En general s’encarrega de tots els aspectes informàtics del projecte.  

Toni Domínguez 
Tècnic informàtic 

 

Tècnic cultura: 
Pere Cortada 

Gestora cultural: 
Cati Vallespir  
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Hi haurà tasques de treball en equip, detallades al cronograma, que es coordinaran mitjançant treball en 

xarxa on line i a les reunions setmanals d’equip.  

La responsabilitat final del projecte recau en la gestora però cada integrant assumeix les pròpies de les 

seves competències.  

 

16. COMUNICACIÓ 

16.1. MANUAL D’IMATGE CORPORATIVA 

Es sol·licità a creatius que dissenyessin un logotip pel producte, tenint en compte les característiques 

intrínseques del mateix i la imatge de qualitat que es vol oferir. Després de varies propostes, s’ha escollit el 

següent logotip per a la comunicació de la marca i del producte: 

 

La imatge gràfica té dinamisme, capta l'atenció del observador. Es pot "jugar" amb colors, fons, clonar-lo, 

etc. Copsa amb una imatge el missatge "l'experiència de caminar amb els ulls." 

El color és elegant i mostra seguretat i qualitat al mateix temps. L’emprat és:  

PANTONE 7427C - R: 152 G: 5 B: 36 i és el que s’utilitzarà com a color corporatiu.  

El tipus de lletra per la imatge gràfica és: Abtecia Basic Sans Serif Font. 

Per la resta de la imatge corporativa s’ha escollit la font “Calibri” per la seva singularitat, elegància moderna 

i perquè és reconeguda i està inserida a la majoria de processadors de texts i d’ordinadors, així s’evita que 

l’equip informàtic d’un destinatari no reconegui el tipus de font i la canviï a “Times New Roman” o “Arial”, 

com succeeix en la majoria de casos, i no li arribi el tipus d’imatge corporativa, unificada i de qualitat que es 

vol donar amb tots els detalls de comunicació i informació. 

16.2. RELACIONS  

Hi ha dos tipus de relacions a tenir en compte: 

 

Relacions internes.  

La gestora es reunirà cada divendres amb l’equip de treball per analitzar i realitzar el seguiment del 

projecte. 
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Les relacions interdepartamentals corren a càrrec del tècnic de cultura, Pere Cortada, donada la seva 

condició laboral i la facilitat de comunicació entre companys i departaments diària.  

S’estableix una reunió al inici i al final de la primera edició del projecte PhotoWalking entre la gestora i el 

batle del ajuntament, Sr. Rafel Fernàndez, per comunicar l’inici de l’activitat i les expectatives del projecte 

així com per signar el conveni de col·laboració que haurà de ratificar la junta de govern. La reunió final serà 

d’avaluació de les finalitats del projecte on es presentarà un informe dels resultats obtinguts amb la 

primera edició.  

Setmanalment la gestora visitarà les oficines d’informació turística del municipi per encoratjar les 

informadores turístiques a difondre el projecte entre els turistes que acudeixen en cerca d’informació, i 

conèixer el grau d’interès dels mateixos. 

 

Relacions externes.  

Tota la comunicació via Internet: correus electrònics, Web, xarxes socials, etc. es farà de dilluns a divendres 

en horari de matí per part de la gestora. 

Les relacions amb les entitats col·laboradores: es farà una primera reunió abans del inici del projecte per tal 

de signar els acords de col·laboració i deixar per escrit el tipus de relació que cada un assumeix, en principi 

aquestes entitats aporten el premi i la difusió del projecte i l’ajuntament la inserció a la publicitat del 

projecte del logotip de aquestes entitats com a col·laboradores. A aquesta reunió assistirà, a part de la 

gestora i el tècnic de cultura, la regidora de cultura del ajuntament qui té potestat per a signar aquests 

acords que prèviament s’han analitzat i acordat. Quinzenalment, la gestora visitarà les entitats per conèixer 

el seu grau de satisfacció i informar del impacte que està tenint el projecte a través dels seus mitjans 

(estadístiques de click per banner). Al final del projecte es farà una reunió amb aquestes entitats per 

informar dels resultats finals obtinguts.  

16.3. PLA DE DIFUSIÓ 
 

Estratègia Creativa: L’objectiu de la comunicació és donar a conèixer el producte PhotoWalking i crear una 

necessitat o interès de participació entre el públic objectiu motivant-lo i persuadint-lo; posicionar 

PhotoWalking al mercat com un producte cultural creatiu i actiu de qualitat seguint els valors de la RSC i 

orientat al client. El to i l’estil dels missatges ha de ser proper, amistós, directe, respectuós, senzill, clar, 

concís i que ressalti les avantatges de PhotoWalking. 

 

Missatge creatiu: L’experiència de caminar amb els ulls. 

 

Els instruments de comunicació que emprarem en base al pressupost seran les relacions públiques a través 

de les oficines d’informació turística del municipi (OIT), publicitat mitjançant octavetes que es distribuiran a 

les OIT, els edificis municipals, les associacions culturals, els establiments hotelers i d’oferta 
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complementària (castellà, català, anglès i alemany); un reportatge escrit sobre el projecte que es publicarà 

a la revista digital Cap Vermell, entrevistes quinzenals a Ràdio Capdepera sobre PhotoWalking i els 

continguts del mateix (patrimoni gabellí i fotografia), màrqueting directe a través de la Web pròpia, de les 

xarxes socials i de les Web 2.0, inserció de banners a les entitats col·laboradores, aprofitant l’era de les 

NTIC i la proliferació del seu ús a la societat actual.  

PhotoWalking apareix inserit a tota la publicitat del Festival de les Arts al Carrer així com als fulletons de les 

activitats culturals del municipi que s’edita cada mes i que estarà present els mesos de juliol, agost i 

setembre, tant en format paper com en format digital.  

A part de les 4 P’s (Product, Place, Price, Promotion), gràcies a l’entrada dels canals 2.0 i el màrqueting a 

través de les xarxes socials s’han de tenir en compte les 4 C’s:  

CONTINGUT – CONTEXT – CONNEXIÓ – COMUNITAT 
 

“Los usuarios generan gran cantidad de contenido relevante que se sitúa en un contexto determinado que 

lo lleva a establecer buenas conexiones entre gente afín y que conlleva a la creación de una comunidad 

alrededor, por lo que Contenido + Contexto + Conexión + Comunidad = Marketing Redes Sociales”30  

Pel tipus de producte que representa PhotoWalking s’analitza quina estratègia de presència s’ha de tenir a 

les xarxes socials, per això es té en compte segons la utilitat de les seves funcions i és sol·licità un diagnòstic 

a Dr. TIC de la Fundació IBIT. La seva resposta i les recomanacions indicades que es tindran en compte són 

les que es poden veure al annex 14 i que tenen en compte des de l’organització del producte com la seva 

promoció.  

Es decideix fer promoció del producte a través dels següents canals:  

 Web pròpia: www.photowalkingcapdepera.com (domini ja adquirit) 

 Xarxes socials: Facebook i Twitter – Fotos: Flickr, Photobucket, Pinterest – Vídeos: YouTube, Vimeo 

 Blog 

Es dotarà de continguts, traçabilitat, geolocalització, i s’interactuarà amb les persones que conformen les 

xarxes socials que hem creat.  

Es tindrà en compte que la comunicació és un procés continu i bidireccional, és a dir, que s’ha d’escoltar al 

usuari final ja que el que realment importa és com veu ell el producte i donar-li resposta a les seves 

necessitats, suggeriments, lloances, crítiques o queixes. S’ha de convertir al client en el prescriptor del 

nostre producte.  

 

Avaluació: de tot l’esmentat es farà un control i seguiment per sabre si les accions dutes a terme tenen èxit 

i s’acompleixen els objectius en base als indicadors que establirem per a tal fi i que es mesurarà en base a 

les estadístiques de visites a la Web i del nombre de participants al concurs.  

La satisfacció al concurs s’analitzarà en base als comentaris que s’extreguin de les xarxes socials.  
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El pressupost total és de 454€ per a comunicació: Es faran octavetes a multicòpia. A més sortirà al 

programa del festival de les arts al carrer i al programa del mes de juliol i setembre. També als programes 

d'activitats de cada mes en anglès i alemany per als turistes. 

16.000 fulls de 9 programes diferents - Total: 3200€ / Part proporcional PhotoWalking: 400€  

Domini anual photowalking.com:54€  

 

17. REQUISITS TÈCNICS 

Per les característiques del projecte només es fan necessaris els següents materials: 

 Ordinador amb connexió a Internet de banda ampla. Un per cada integrant del equip de treball durant 

tot el temps d’execució del projecte. L’ajuntament de Capdepera facilita els mateixos, als tècnics del 

ajuntament com a eina indispensable per dur a terme la seva tasca laboral diària i a la gestora li ofereix 

un ordinador fitxo a la biblioteca municipal ubicada al Centre Cultural Cap Vermell (CCCV).  

 

Per les projeccions de les fotografies, dia 13 i 14 de setembre de 2012, caldrà: 

 Ordinador portàtil (propi) 

 3 projectors d’imatges (propietat del ajuntament i els cedeix gratuïtament per l’acte). 

 Equip de só de 400W de 2 canals per a la música de les projeccions (contractat per l’ocasió, a càrrec del 

ajuntament).  

 

En quant a infrastructures és necessitarà la façana del CCCV per la projecció de les fotografies el mateixos 

dies 13 i 14 de setembre. Ja es disposa de permís per dur a terme aquest esdeveniment.  

Per les reunions, tant del equip de treball, com amb els agents externs es disposa de sales cedides 

gratuïtament per l’ajuntament de Capdepera al centre cultural Cap Vermell, les quals es sol·licitaran 

prèviament al seu ús per la reserva d’espai i que inicialment estan reservades cada divendres a les 10:00 i el 

dia 28 de setembre de 2012 tot el matí, de 08:00 a 15:00.  

 

El pressupost total és de 118€ que correspon a la part proporcional del lloguer del equip i tècnic de só pel 

dies 13 i 14 de setembre (250€ + IVA). La resta de despeses de materials i infrastructures està assumit com 

a despesa corrent del ajuntament de Capdepera.  

 

18. FACTORS JURÍDICS 

Els aspectes jurídics que s’han de contemplar per dur a terme el projecte són: 

 Conveni de col·laboració entre ajuntament i la promotora del projecte, Catalina Vallespir, amb data 

d’inici, 1 de juliol, i de finalització, 30 de setembre. Amb aquest conveni s’estableix el tipus de relació 
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no contractual entre ambdós i l’autorització per realitzar aquelles activitats i comunicacions detallades 

al projecte que afecten al municipi. 

Una vegada acabat aquest trimestre, i analitzats els resultats de PhotoWalking, es planteja al ajuntament 

contractar els serveis de la promotora per la continuïtat del projecte. En cas que l’ajuntament estigui 

interessat, es proposa un tipus de relació contractual amb la Societat Limitada constituïda prèviament per 

la gestora, donat que el pressupost de les següents edicions, per període de nou mesos més i que 

contempla l’edició escolar (Students PhotoWalking) i la de hivern (Winter PhotoWalking) així com la 

realització d’activitats secundàries, no supera els 18.000€ i en principi no s’ha de presentar la gestió del 

projecte a concurs públic, tot i que es contempla la possibilitat de concurrència pública si així ho considera 

l’ajuntament.  

En quant a la constitució de l’empresa, el passat mes de desembre el govern central va aprovar una sèrie de 

mesures per accelerar la creació d’empreses mitjançant el decret 13/2010 i que permeten crear una 

Societat Limitada en menys de 5 dies. Per tant s’iniciaran els tràmits de la SL a la Finestreta Única 

Empresarial de la Cambra de Comerç de Mallorca, sita al C’Estudi General nº 7, Palma, on disposen de 

servei de VUE (ventanilla única empresarial) i PAIT (Punts de Tramitació Empresarial). Es sol·licita cita prèvia 

a la VUE on es pot emplenar el Document Únic Electrònic (DUE) que substitueix tots els formularis 

necessaris per a la constitució d’una empresa, entre els que s’inclouen els de Hisenda i Seguretat Social. 

S’inclou la denominació social (abans s’havia de sol·licitar el certificat negatiu de denominació social per 

acreditar que el nom escollit no coincideix o és similar a un altre existent com a primera passa). Es demana 

hora de forma automàtica a la notaria, on s’anirà per l’atorgament de l’escriptura de constitució, aportant 

en aquest moment el certificat de desemborso del capital social. El DUE passarà posteriorment per totes les 

administracions per via telemàtica per a acabar el procés. 

Al annex 15 es pot veure la legislació que afecta a les empreses. 

 Acord de col·laboració entre ajuntament i entitats interessades en formar part del projecte: associació 

hotelera de Capdepera, associació cultural Cap Vermell i restaurant Ses Rotges. Al mateix s’establirà i es 

signarà el tipus de col·laboració que cada entitat assumeix i que en principi es tracta dels premis a 

atorgar i la comunicació del concurs a través dels seus medis (web, xarxes socials, mailing...). S’estableix 

un tips de conveni tipus per tal de poder emprar-ho amb altres possibles entitats que vulguin formar 

part del projecte. 

 Acceptació de les bases del concurs (annex 11): 

 Per part de la junta de govern del ajuntament de Capdepera per assegurar la seva legalitat i 

adequació a les normatives municipals. 

 Per part dels concursants, donat que s’estableixen clàusules de llei de protecció de dades, d’autoria 

i de propietat intel·lectual. 
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19. GESTIÓ ECONÒMICA 

A PhotoWalking no hi ha ingressos prevists, la participació al concurs és gratuïta i la gestió es realitza, 

inicialment, de forma voluntària sense cap percepció econòmica per dur a terme el projecte. 

Les despeses derivades del projecte PhotoWalking són mínimes, donat que no hi ha personal extern 

contractat. L’equip està format amb tècnics funcionaris del ajuntament i per tant les despeses de personal 

estan incloses a les corrents del consistori al capítol 1 i la gestió, com esmentat, es realitza de forma 

altruista. 

La difusió es fa majoritàriament a través d’Internet i les úniques despeses directes són: 

Comunicació 

Domini Web:     54€ anuals 

Impressió octavetes i programes: 400€    

Materials: 

Tècnic i equip de só:    118€ 

Total despeses PhotoWalking:   572€ 

Aquestes despeses són sufragades per l’ajuntament de Capdepera.  

 

Si el projecte té una avaluació positiva es passarà a la següent fase, que és la constitució d’una empresa SL 

per gestionar el projecte: 

3150

Taxa Registre Mercantil 40

Notari 60

Capital SL 3050

2000

Equip informàtic 1700

Materials i components 300

300

Dietes i desplaçaments 300

5450

INVERSIONS INICIALS PER LA POSADA EN MARXA

Despeses de constitució

Inversió per iniciar l'activitat

TOTAL

Despeses de llançament de l'activitat

 

El capital malgrat apareix com a despesa, només ho és inicialment com a desemborso per a constituir 

l’empresa, després forma part del passiu del balanç om a capital social. Les despeses de constitució han 

davallat ostensiblement des que es pot realitzar de forma telemàtica.  

Es desitjable l’èxit del projecte pilot a Capdepera com la contractació del mateix a altres indrets. Un 

possible escenari seria: 
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Unitats Euros Unitats Euros Unitats Euros

Any 0 1 9.000 1 9.000 3 27.000

Any 1 1 12.000 2 24.000 5 60.000

Any 2 1 12.000 3 36.000 6 72.000

Any 3 2 24.000 4 48.000 8 96.000

Total 57.000 117.000 255.000

Previsió de Vendes

PhotoWalking
Pesimista Realista Optimista

 

Segons aquesta previsió de vendes, realitzem un compte de resultats en base a la previsió realista: 

any 0 any 1 any 2 any 3
Ingressos 9000 24000 39000 51000
Prestació de serveis 9.000 24.000 36.000 48.000
Subvencions 0 0 3.000 3.000
Despeses 7.197 11.321 14.461 14.461
Despeses constitució 100 0 0 0
Equips i materials 300 400 500 500
Telefonia mòbil 540 720 960 960
ADSL 450 600 600 600
Dietes i desplaçaments 2.700 3.600 5.400 5.400
Servei informàtic 0 1.000 2.000 2.000
Publicitat i màrqueting 0 1.000 1.000 1.000
Amortització equip informàtic 425 425 425 425
Quota autònom 2.682 3.576 3.576 3.576
Imposts 126 888 1.718 2.558
diferència abans imposts 1.803 12.679 24.539 36.539
Diferència després imposts 1.677 11.791 22.821 33.981

COMPTE DE RESULTATS

 

i un balanç del primer any d’activitat: 

Despeses de constitució 100 Capital Social 3.050
Immobilitzat material 1.275 P y G 1.803
total immobilitzat 1.375 total fons propis 4.853
clients 1.803 préstecs bancaris 0
caixa 1.675 total exigible a llarg termini 0

Proveïdors 0

total exigible a curt termini 0
TOTAL ACTIU 4.853 TOTAL PASSIU 4.853

Balanç situació (inici any 0)
Actiu Passiu

total actiu circulant 3.478

 

 

20. ALTRES FACTORS: RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA I BONES PRÀCTIQUES 

Tal i com s’ha plantejat durant tot el projecte, PhotoWalking basa la seva gestió en la Responsabilitat Social 

Corporativa (RSC) i amb els valors que se’n desprenen d’aquesta forma d’actuar. Amb tal motiu subscriu el 

codi ètic d’Eticentre i assumeix els compromisos de conducta de forma voluntària i transparent i aplica els 

indicadors que li són propis. 

Addicionalment i com a conseqüència del tipus de gestió cultural responsable, PhotoWalking pren com a 

model la guia de bones pràctiques de la gestió cultural, elaborat per l’ Associació de Professionals de la 

Gestió Cultural de Catalunya, per tal de contribuir a millorar l’exercici de la professió en tots aquells 

aspectes coincidents.  
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AVALUACIÓ 

El sistema d’avaluació que segueix PhotoWalking es basa en un seguiment i control continu i setmanal de 

les activitats donat que és un projecte d’una duració inicial de 3 mesos i s’ha d’assegurar en tot moment el 

respecte pel cronograma establert (annex 13). Per aquesta avaluació del procés en que es mesura 

l’eficiència es preveuen reunions d’equip cada divendres a les 10:00h al centre cultural Cap Vermell 

(agenda i sala de reunions reservada) per a la correcció de desviacions i propostes de millora. 

Per la consecució dels objectius de PhotoWalking s’establiren tota una sèrie d’indicadors quantitatius que 

estan reflectits al apartat 10 del projecte, tant per la primera edició, com per les properes en cas de la seva 

realització.  

L’avaluació de la comunicació es mesurarà en base al nombre de participants inscrits i registrats a la Web 

del concurs, s’estableix un mínim de 75 persones per a considerar el projecte exitós (es pren com a base la 

mitja d’altres concursos fotogràfics analitzats com a antecedents) i el nombre de visites a les xarxes socials.  

L’avaluació qualitativa del projecte es podrà fer gràcies als comentaris que els participants facin sobre 

PhotoWalking a les xarxes socials, així es coneix de primera mà l’opinió de cada un dels que deixen la seva 

opinió. Aquests comentaris seran contestats, tant positius com negatius, amb respecte i el més aviat 

possible, per això es preveu la interactuació a les xarxes socials de dilluns a divendres durant tot el projecte.  

També hi ha disponibles bústies de suggeriments a les OIT, al centre cultural Cap Vermell i al ajuntament de 

Capdepera on es recolliran i tractaran.  

El mètode que es desenvoluparà per tal de dur a terme un tipus d’avaluació acurada és el basat en el 

sistema de gestió de la qualitat ISO 9001, gràcies a l’experiència de la gestora en aquest aspecte donat que 

els darrers anys ha gestionat, el departament d’orientació empresarial on treballava, amb aquest sistema.  

També es tindran en compte els indicadors del codi ètic d’Eticentre que s’adaptin al projecte (annex 16). 

Al final de la primera edició es farà una avaluació de resultats, reunió prevista per dia 28 de setembre, on 

s’analitzaran els aspectes quantitatius, qualitatius i pressupostaris del projecte. La gestora realitzarà un 

informe que es presentarà a la junta directiva del ajuntament, amb l’avaluació de les finalitats, pel seu 

anàlisi i per facilitar la decisió de continuació o no del projecte, en base a les dades obtingudes.  

En el cas que l’ajuntament així ho decideixi pot designar una persona o empresa per realitzar una avaluació 

externa del projecte, per a tal fi es posaran a la seva disposició les actes de reunió setmanals, el quadre de 

seguiment dels indicadors i l’informe final d’avaluació realitzat. 
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ALTRES FONTS D’INFORMACIÓ: 

 
Entrevistes personals 

 Batle Ajuntament Capdepera 
Sr. Rafel Fernández 
Adreça: Carrer Ciutat, 20 – 07580 Capdepera 
Telèfon: 971 563052 
 

 Regidor Patrimoni i Turisme 
Sr. Biel Torres 
Adreça: Carrer Ciutat, 20 – 07580 Capdepera 
Telèfon: 971 563052 
 

 Regidora cultura – Ajuntament Capdpera 
Sra. Carme Corraliza 
Edifici Centre Cap Vermell 
Direcció: Carrer de l'Agulla, 50 - 07590- Cala Rajada 
Tel.: 971 819 467 
  

 Tècnic de cultura - Ajuntament de Capdepera:  
Sr. Pere Cortada 
Edifici Centre Cap Vermell 
Direcció: Carrer de l'Agulla, 50 - 07590- Cala Rajada 
Tel.: 971 819 467 
 

 Departament informàtic 
Sr. Toni Domínguez 
Adreça: Carrer Ciutat, 20 – 07580 Capdepera 
Telèfon: 971 56 30 52 
 

 Oficina Informació Turística Capdepera 
Sra. Xesca Pascual 
Direcció: Ciutat 22, 07580 Capdepera 
Telèfon: 971 55 64 79 
 
ANÈCDOTES DE LA HISTÒRIA: Una religió diferent a Capdepera 
http://capvermell.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9382:anecdotes-de-la-historia-una-religio-
diferent-a-capdepera&catid=7:colmlaboracions&Itemid=28 
 

Guies dels pobles de Mallorca: Capdepera. Consell de Mallorca. Editorial: Hora Nova S.A. 
ISBN Dipòsit legal: PM – 1912 – 2001 
 
Constitució empresa SL: 

 El economista 

http://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/3056533/05/11/Crear-una-empresa-por-100-euros-en-24-

horas-ya-es-posible-en-Espana.html 

 Crear empresas 

http://www.crear-empresas.com/socmerctram.htm  

 Ventanilla Única Empresarial  

http://www.ventanillaempresarial.org/opencms/opencms/es/Servicios/tramites/  

 



Màster Gestió Cultural  Catalina Mª Vallespir Rayó 
Treball Final Master  10 de juliol de 2012 
PHOTOWALKING  96 

 

- 45 - 

Responsabilitat Social Empresarial 

 Conferència sobre Responsabilitat Social Empresarial de la Gestió Cultural realitzada el passat 11 de juny de 2012, 

impartida per Maria Duran, Ex-directora General de RSE de la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les 

Illes Balears, i organitzada per l’Associació de Gestors Culturals de les Illes Balears. Lloc: Centre Cultural Sa Nostra, 

C/ Concepció, nº2 Palma 

 Eticentre – Centre per a la Gestió Ètica de l’Empesa 

http://ww2.eticentre.org/ca/Paginas/default.aspx 

 Forética 

http://www.foretica.org/presentacion?lang=es  

 

Màrqueting 2.0 

 Càpsula formativa “Twitter i Facebook per donar a conèixer el teu negoci.” 25 de maig de 2012 a PalmaActiva i 

impartida per la Fundació IBIT.  

 Berenar empresarial “Geolocalització, traçabilitat. Eines clau de màrqueting del Segle XXI” realitzat el passat 22 de 

juny de 2012 a la Cambra de Comerç de Mallorca i impartida per José Miguel Palou.  
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ANNEX 1: ENQUESTA D’OCUPACIÓ EN ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 

INE 

Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos 

  Establecimientos hoteleros  

Viajeros y pernoctaciones por puntos turísticos 

Unidades:Establecimientos, plazas, porcentajes, personas  

  

 07014-Capdepera 

  Pernoctaciones   

     Residentes en España   

        2011M12 .. 

        2011M11 .. 

        2011M10 4.398 

        2011M09 38.960 

        2011M08 10.728 

        2011M07 5.414 

        2011M06 2.538 

        2011M05 6.460 

        2011M04 8.629 

        2011M03 .. 

        2011M02 .. 

        2011M01 .. 

     Residentes en el extranjero   

        2011M12 .. 

        2011M11 .. 

        2011M10 225.510 

        2011M09 374.755 

        2011M08 496.211 

        2011M07 476.713 

        2011M06 395.221 

        2011M05 247.639 

        2011M04 103.904 

        2011M03 .. 

        2011M02 .. 

        2011M01 .. 

 2.397.080 

Notas: 

  1.- Establecimientos hoteleros: Cifras definitivas. (A partir de Abril del año 2011 son provisionales) 

  2.- Debido a distintas actualizaciones en los directorios de establecimientos, no son directamente comparables los datos de distintos años. Existen 

coeficientes de enlace para los períodos: año 2005, junio2009-mayo2010, julio2010-febrero2012. 

  3.- ( .. ) Dato no significativo 

   

Paseo de la Castellana, 183 - 28071 - Madrid - España Teléfono: (+34) 91 583 91 00 - Contacta: 

http://www.ine.es 
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ANNEX 2 -  RUTES ARQUITECTÒNIQUES – CAPDEPERA 

 

RUTES ARQUITECTÒNIQUES – CAPDEPERA 

 

 De sa Creu Vella a Es Telégrafo: La Creu Vella és el lloc on just comença el municipi, està situada al km 

72 de la carretera c-715 a la banda dreta en direcció a Capdepera. Allà mateix on hi ubiquem la partió d’un 

camp de golf amb la possessió de Sos Sastres, al voltants de la qual hi ha el poblat talaiòtic de Sos Sastres 

del qual queden molt poques restes. Al sud-est d’aquest conjunt talaiòtic hi trobem el camí Reial (camí de 

ferradura d’origen medieval que va fins el camí de son Mangol). 

 

Tornant al mateix punt de partida a la dreta de la carretera hi ha el molí de s’Alzinar i si continuam per la 

carretera fins a l’entrada del poble trobarem els Rentadors des Pou des Camí al costat de la Creu de Terme 

o creu de s’Escorxador. En aquest punt comença el carrer Roses, a la dreta de la creu, i des d’allà podem 

anar direcció cap a Cala Mesquida. Quan arribam a l’entrada de la urbanització ens desviam cap a la dreta i 

arribam fins a la platja on hi ha el sistema dunar de sa Mesquida. Es tracta d’un sistema dunar ben 

estructurat i de considerable extensió (és el més actiu de Mallorca). Entre les dunes que conformen aquest 

sistema la més coneguda és el Munt Gros que es va desplaçant cap a l’interior i avui dia ja ha arribat a la 

zona de pinar. En alçar la vista ens trobarem amb el puig des Telégrafo i identificarem la torre de Son 

Jaumell. La pujada a aquest puig és forta i dura més o manco una hora. Si tornam al punt de partida, al 

carrer roses, en lloc de desviar-nos cap a cala Mesquida, ens podem desviar a la dreta cap el camí de cala 

Moltó on hi trobarem les cases de son Jaumell. 

 

 Capdepera, nucli urbà: Començam al carrer Ciutat cantonada amb el carrer de son Gargori on hi 

trobam l’antic escorxador avui convertit en escoleta infantil. Seguint carrer amunt al número 39 hi ha Ca’n 

Piricus, casa senyorial de principis de segle XIX on visqué Elionor Servera, esposa de Joan March. Aquesta 

casa és actualment la biblioteca Municipal i l’Escola d’Adults. Continuat cap amunt per la costa de’n Copet, 

a la dreta hi podem observar la part posterior de l’edifici de la Caixa de Pensions i Estalvis. Uns metres més 

endavant hi ha la parròquia de Sant Bartomeu. Ben davant la parròquia hi ha Ca’n Creu d’Inca, casal del s. 

XIX que actualment s’utilitza com a sala municipal d’Exposicions. Continuam el camí pel carrer Ciutat fins 

arribar a la placeta de sa Creu on començam el recorregut pel nucli més antic de Capdepera. Girant cap a 

l’esquerra comença el carrer Major que condueix a la plaça des Sitjar on s’hi troba ubicat l’Ajuntament, 

edifici construït a principis del S. XIX. Si seguim per amunt a mà esquerra hi trobam dos carrerons sense 

sortida que es caracteritzen pel seu regust medieval. Després d’un revolt de cases, girant cap a la dreta 

arribam a la plaça Vella on hi ha la casa del Mestre de son Not. A la dreta surt el carrer Alt on apareixen les 
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restes d’unes torres albarranes que tenien la funció de defensa del nucli fortificat. Per la banda esquerra 

surt al carrer del Castell que porta fins a la fortificació. 

 

 El Castell: Bé d’interès cultural. Data de l’any 1.300. A la fortificació es poden observar dues portes 

d’entrada tot i que només se n’utilitza una, la més petita, que es coneix amb el nom de Portalet. L’altra més 

grossa és la Porta del Rei en Jaume però és de més difícil accés. 

 

La murada defineix un espai quasi triangular, en què hi trobam quatre torres conegudes amb els següents 

noms: Des Costerans, Sa Boira, Ses Dames i d’en Banya. En entrar a la fortificació, a banda i banda del 

caminet que dibuixa el recorregut pel castell, hi podem observar unes restes de les cases que habitaven els 

moradors del castell. Seguint per amunt, quan arribam ben al mig de la fortificació observam un edifici 

gran, és la casa del Governador que va arribar a Capdepera al s. XVIII. Encara més amunt, a la part més 

elevada del Castell hi trobam la torre d’en Miquel Nunis que és d’origen musulmà. El seu aspecte actual és 

fruit de la construcció, a finals de s. XIX, d’un molí fariner al seu interior. Ben a prop de la torre hi trobam 

l’esglesieta que en un principi només ocupava el primer tram de l’actual. L’antic altar està situat a la dreta i 

a sobre hi ha la talla d’un Crist gòtic de fusta de taronger. L’església però, es va haver de fer més grossa a 

mesura que la població va anar creixent fins que va quedar amb l’aspecte que té actualment. 

 

 Des Carregador al moll de Cala Rajada: començam a la platja des Carregador que és el principi de la 

badia de Cala Rajada. Pujant uns metres pel carrer Amfós arribam a la Capella des Carregador anomenada 

de Santa Catalina Tomàs. Baixant per la carretera cap a la mar, a la dreta trobam una sèrie de cases 

d’estiueig molt interessants de ser contemplades per mor de l’esquema que presenten semblants als 

escars. Si seguim per aquesta carretera passarem per n’Aguait i arribarem fins a sa Pedruscada on hi ha un 

petit moll ple d’antics escars avui convertits en cases d’estiueig. Continuant pel Sendero de las Pitas (per la 

vorera de la mar) arribam fins a Orient, casa coneguda també amb el nom de Ca s’Americà Tacó. Des d’aquí 

podem seguir fins arribar al Caló Vermell i després a la platja de Son Moll i a l’avinguda Amèrica que, 

juntament amb el passeig Colón conformen el conegut com a passeig marítim o passeig vermell ben al mig 

del qual hi trobam Na Ferradura (antigament drassana on es construïen vaixells). Si voltam a la dreta 

passarem pel carrer Tritó i en arribar al carrer Magallanes girarem a la dreta cap al carrer d’Elionor Servera 

on trobam la plaça dels Pins. Gairebé davant aquesta plaça, a l’esquerra, en trobam una altre que dóna a la 

mar i és coneguda amb el nom de plaça Castellet. Continuant pel carrer d’Elionor Servera en arribar al 

carrer Ramón Franco giram a l’esquerra, llavors serem davant la parròquia de la Mare de Déu del Carme. 

Altre cop situats al carrer Elionor Servera podem continuar el recorregut fins que arribem a la plaça dels 

Mariners i al Port. 
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 Del Moll fins a sa Torre Esbucada: Cal esmentar que aquest itinerari es pot fer continuant l’anterior. Si 

anam vorejant el moll fins arribar al fons voltarem a l’esquerra pel passeig de ses Àmfores que parteix des 

de la murada del port i arriba fins a cala Gat. Per arribar aquí, també es pot pujar pel carrer de la Torre Cega 

i girar a l’esquerra pel carrer Joan March on hi ha l’accés als jardins del Palau de can March. Justament aquí 

on ara hi ha el palau hi havia la Torre Cega (s. XV-XVI) la funció de la qual era defensar Cala Rajada 

(s’anomena torre cega perquè des d’ella no es podia veure cap altre torre de defensa). Si tornam al carrer 

Elionor Servera i seguim per amunt arribarem al far que es va construir el 1861 a58 metres sobre el nivell 

del mar. No molt lluny del far hi ha la torre Esbucada, anomenada així per mor del seu aspecte ja que va ser 

derruïda pels anglesos l’any 1808. 

 

 Canyamel: Començarem aquest itinerari a la Torre de Canyamel situada a la banda esquerra de la 

carretera que du fins a aquest nucli. La torre és d’origen musulmà i temps enrera tenia les funcions de 

vigilar la vall i la costa. Si continuam carretera endavant no molt enfora de la torre trobam una paret de 

pedra seguida d’un enreixat de filferro, en aquest punt ens detindrem i mirant cap a les muntanyes veiem 

el puig de l’Àngel al peu del qual hi ha el navetiforme de l’Àngel just devora un antic forn de calç. A uns 100 

metres d’aquest hi ha dos navetiformes adossats, un d’ells de 18 metres de longitud. Podem continuar per 

la mateixa carretera fins que arribem a una rotonda, a la dreta ens queda la urbanització Costa de 

Canyamel i a l’esquerra Canyamel. 

 

 El poblat talaiòtic, Es Claper des Gegants: per arribar a aquest poblat hem de tornar fins a la carretera 

que porta a Capdepera. En direcció al poble, gairebé a la meitat, hem de girar a l’esquerra per un 

encreuament que també porta a les Coves. A l’altura del km 7 hi ha un camí que fa partió amb un camp de 

golf i just al costat un camí que porta fins al poblat. Dins el recinte (4.800 m2) hi ha un gran nombre 

d’habitacions i fora hi podem observar tres cisternes excavades a la roca que servien per emmagatzemar 

aigua de pluja. 

 

 Les Coves i s’Heretat: Tornam a la carretera i arribam fins al torrent de Canyamel al final del qual hi ha 

un molí d’aigua ubicat dins la possessió de Canyamel. Seguint la carretera fins a la platja al costat de l’hotel 

Coves hi ha un camí que porta fins a les Coves de s’Ermità, situades a un extrem del Cap Vermell a 150 

metres d’altitud. Des de les Coves, tornant a baixar pel mateix camí, més o menys un quilòmetre, podem 

arribar fins a les dues atalaies que hi ha sobre el Cap Vermell i que són conegudes amb els noms de: Torre 

Vella des Cap Vermell i Talaia Nova des Cap Vermell. Per finalitzar aquest recorregut podem retrocedir en 

direcció a Capdepera fins que a ma dreta trobam un camí que porta a les cases de s’Heretat, una de les 

possessions més antigues del municipi en la qual encara es conserva una torre de defensa construïda a 

finals del segle XVI. 
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ANNEX 3 – ESTADÍSTIQUES CAPDEPERA 

 

5.819

6.039

11.858

gen feb març abr maig jun jul ago set oct nov des

Comptes de cotització 332 330 385 -             -          -          -            -          -          -            -          -          

Règim TGSS gen feb març abr maig jun jul ago set oct nov des

Agrari 9 10 11 -             -          -          -            -          -          -            -          -          

Autònom 829 833 882 -             -          -          -            -          -          -            -          -          

Del mar 40 41 43 -             -          -          -            -          -          -            -          -          

General 1.631 1.730 2.227 -             -          -          -            -          -          -            -          -          

Llar 77 81 83 -             -          -          -            -          -          -            -          -          

Total 2.586 2.695 3.246 -             -          -          -            -          -          -            -          -          

Sector econòmic gen feb març abr maig jun jul ago set oct nov des

Agricultura i pesca ND ND 5 5 -          -          -            -          -          -            -          -          

Indústria ND ND 4 7 -          -          -            -          -          -            -          -          

Construcció 53 37 47 40 -          -          -            -          -          -            -          -          

Serveis 74 131 261 612 -          -          -            -          -          -            -          -          

Hoteleria 32 67 151 451 -          -          -            -          -          -            -          -          

Comerç 14 20 49 72 -          -          -            -          -          -            -          -          

Resta serveis 28 44 61 89 -          -          -            -          -          -            -          -          

Total 129 173 317 664        -          -          -            -          -          -            -          -          

Grup de nacionalitats gen feb març abr maig jun jul ago set oct nov des

Espanyol 98 119 218 425 -          -          -            -          -          -            -          -          

UE-27 no espanyols 16 26 62 140 -          -          -            -          -          -            -          -          

Extracomunitaris 15 28 37 99 -          -          -            -          -          -            -          -          

Total 129 173 317 664        -          -          -            -          -          -            -          -          

Gener Febrer Març Abril

Tipus de contracte/sexe Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

Indefinits 4 ND 8 16 4 20 27 12 39 37 ND 69

Temporals 77 38 115 86 57 143 164 101 265 321 262 583

Convertits 4 ND 6 5 5 10 3 10 13 10 ND 12

Total 85 44 129 107 66 173 194 123 317 368 296 664

Sexe gen feb març abr maig jun jul ago set oct nov des

Home 1.216 1.115 963 665 -          -          -            -          -          -            -          -          

Dona 1.419 1.330 1.159 748 -          -          -            -          -          -            -          -          

Edat gen feb març abr maig jun jul ago set oct nov des

Menors de 25 260 245 221 166 -          -          -            -          -          -            -          -          

Entre 25 i 44 1.414 1.299 1.135 733 -          -          -            -          -          -            -          -          

De 45 anys i majors 961 901 766 514 -          -          -            -          -          -            -          -          

Grup de nacionalitats gen feb març abr maig jun jul ago set oct nov des

Espanyol 1.961 1.815 1.558 1.062 -          -          -            -          -          -            -          -          

UE-27 no espanyols 392 366 319 196 -          -          -            -          -          -            -          -          

Extracomunitaris 282 264 245 155 -          -          -            -          -          -            -          -          

Total 2.635 2.445 2.122 1.413    -          -          -            -          -          -            -          -          

Homes
Població total

Capdepera

Any: 2012

Font: Revisió Padró INE

Dones
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Sector econòmic gen feb març abr maig jun jul ago set oct nov des

Agricultura i pesca 11 10 8 8 -          -          -            -          -          -            -          -          

Indústria 38 37 39 30 -          -          -            -          -          -            -          -          

Construcció 161 162 176 168 -          -          -            -          -          -            -          -          

Serveis 2.393 2.209 1.871 1.180 -          -          -            -          -          -            -          -          

Hoteleria 1.763 1.591 1.320 785 -          -          -            -          -          -            -          -          

Comerç 266 274 229 144 -          -          -            -          -          -            -          -          

Resta serveis 364 344 322 251 -          -          -            -          -          -            -          -          

Sense ocupació anterior 32 27 28 27 -          -          -            -          -          -            -          -          

Total 2.635 2.445 2.122 1.413    -          -          -            -          -          -            -          -          

Sector econòmic gen feb març abr maig jun jul ago set oct nov des

Agricultura i pesca 5 4 ND 5 -          -          -            -          -          -            -          -          

Indústria 17 17 ND 14 -          -          -            -          -          -            -          -          

Construcció 123 129 142 140 -          -          -            -          -          -            -          -          

Serveis 832 781 706 545 -          -          -            -          -          -            -          -          

Hoteleria 525 491 447 327 -          -          -            -          -          -            -          -          

Comerç 108 107 84 68 -          -          -            -          -          -            -          -          

Resta serveis 199 183 175 150 -          -          -            -          -          -            -          -          

Sense ocupació anterior 30 24 25 25 -          -          -            -          -          -            -          -          

Total 1.007 955 895 729        -          -          -            -          -          -            -          -          

Gener Febrer Març Abril

Edat Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

Menors de 20 23 19 42 22 15 37 20 13 33 17 10 27

De 20 a 24 67 63 130 64 60 124 68 53 121 48 49 97

De 25 a 29 67 73 140 60 72 132 50 69 119 41 53 94

De 30 a 34 73 81 154 58 77 135 58 64 122 51 48 99

De 35 a 39 75 66 141 75 62 137 73 57 130 55 46 101

De 40 a 44 47 54 101 48 48 96 48 49 97 38 41 79

De 45 a 49 57 49 106 52 49 101 45 38 83 39 30 69

De 50 a 54 39 33 72 40 30 70 38 34 72 32 25 57

De 55 a 59 42 34 76 46 37 83 46 33 79 44 25 69

60 o més 22 23 45 19 21 40 18 21 39 17 20 37

Total 512 495 1.007 484        471     955    464      431     895    382      347     729    

Grup de nacionalitats gen feb març abr maig jun jul ago set oct nov des

Espanyol 725 687 652 554 -          -          -            -          -          -            -          -          

UE-27 no espanyols 169 164 142 102 -          -          -            -          -          -            -          -          

Extracomunitaris 113 104 101 73 -          -          -            -          -          -            -          -          

Total 1.007 955 895 729        -          -          -            -          -          -            -          -          

Nivell d'estudis gen feb març abr maig jun jul ago set oct nov des

Desconegut -            -          -        -             -          -          -            -          -          -            -          -          

Analfabets 58 51 50 42 -          -          -            -          -          -            -          -          

Educació primària 135 145 151 121 -          -          -            -          -          -            -          -          

Prog. FP sense títol ND ND -        -             -          -          -            -          -          -            -          -          

1a E. Secundària 654 617 561 458 -          -          -            -          -          -            -          -          

Prog. FP Tit/1a Et ND ND ND ND -          -          -            -          -          -            -          -          

2a E. Secundària 108 98 87 70 -          -          -            -          -          -            -          -          

Prog. FP Tit/2a Et -            -          -        -             -          -          -            -          -          -            -          -          

FP superior 18 15 ND ND -          -          -            -          -          -            -          -          

Altres enseny. c/batxiller -            -          -        -             -          -          -            -          -          -            -          -          

Ensenyament universitari 31 27 30 26 -          -          -            -          -          -            -          -          

Especialista Professional -            -          -        -             -          -          -            -          -          -            -          -          

E. universitari 3r cicle -            -          -        -             -          -          -            -          -          -            -          -          

Sense assignar -            -          -        -             -          -          -            -          -          -            -          -          

Total 1.007 955 895 729        -          -          -            -          -          -            -          -          

Població Aturada - Nivell d'Estudis - Font: SOIB
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5.862

6.067

11.929

gen feb març abr maig jun jul ago set oct nov des

Comptes de cotització 308 326 364 490 578 597 598 588 576 459 359 341

Règim TGSS gen feb març abr maig jun jul ago set oct nov des

Agrari 11 12 12 15 14 13 13 12 14 12 17 24

Autònom 857 874 911 1.026 1.068 1.078 1.083 1.079 1.070 1.035 885 859

Del mar 33 33 34 51 61 64 69 66 66 49 41 41

General 1.656 1.824 2.167 3.248 3.894 4.144 4.289 4.249 3.875 2.474 1.727 1.587

Llar 69 72 80 80 80 80 80 77 72 82 82 83

Total 2.626 2.815 3.204 4.420 5.117 5.379 5.534 5.483 5.097 3.652 2.752 2.594

Sector econòmic gen feb març abr maig jun jul ago set oct nov des

Agricultura i pesca ND ND ND 5 5 ND ND ND ND ND ND ND

Indústria ND ND ND 8 4 ND 0 ND 0 ND 0 ND

Construcció 40 34 48 18 24 22 ND 10 ND 37 ND 26

Serveis 102 118 221 661 700 639 528 302 231 232 152 91

Hoteleria 36 59 138 484 506 497 356 209 125 130 64 39

Comerç 9 15 38 75 77 56 51 34 34 26 29 11

Resta serveis 57 44 45 102 117 86 121 59 72 76 59 41

Total 148 156 275 692 733 667 551 317 272 275 203 122

Grup de nacionalitats gen feb març abr maig jun jul ago set oct nov des

Espanyol 102 103 188 399 413 437 361 189 199 167 132 76

UE-27 no espanyols 31 28 50 173 191 121 94 64 35 47 38 28

Extracomunitaris 15 25 37 120 129 109 96 64 38 61 33 18

Total 148 156 275 692 733 667 551 317 272 275 203 122

Gener Febrer Març Abril

Tipus de contracte/sexe Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

Indefinits ND ND 15 ND 7 24 21 ND 32 58 56 114

Temporals 92 37 129 82 44 126 137 94 231 287 281 568

Convertits ND ND 4 ND 4 6 10 ND 12 7 3 10

Total 104 44 148 101 55 156 168 107 275 352 340 692

Maig Juny Juliol Agost

Tipus de contracte/sexe Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

Indefinits 54 39 93 23 18 41 7 15 22 7 3 10

Temporals 315 312 627 307 316 623 258 260 518 150 145 295

Convertits 7 6 13 0 3 3 4 7 11 8 4 12

Total 376 357 733 330 337 667 269 282 551 165 152 317

Setembre Octubre Novembre Desembre

Tipus de contracte/sexe Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

Indefinits 12 8 20 5 ND 6 ND 9 11 4 5 9

Temporals 122 118 240 148 108 256 112 73 185 54 52 106

Convertits 5 7 12 7 ND 13 ND 6 7 3 4 7

Total 139 133 272 160 115 275 115 88 203 61 61 122

Sexe gen feb març abr maig jun jul ago set oct nov des

Home 1.109 997 899 619 431 363 347 354 385 610 1.101 1.244

Dona 1.387 1.307 1.171 723 423 336 288 276 297 578 1.274 1.413

Edat gen feb març abr maig jun jul ago set oct nov des

Menors de 25 287 278 252 189 125 90 71 60 76 171 261 275

Entre 25 i 44 1.342 1.231 1.102 680 441 354 313 318 347 639 1.271 1.423

De 45 anys i majors 867 795 716 473 288 255 251 252 259 378 843 959

Grup de nacionalitats gen feb març abr maig jun jul ago set oct nov des

Espanyol 1.828 1.704 1.526 1.006 665 540 494 497 529 864 1.749 1.962

UE-27 no espanyols 363 312 284 165 89 82 72 71 81 172 358 396

Extracomunitaris 305 288 260 171 100 77 69 62 72 152 268 299

Total 2.496 2.304 2.070 1.342 854 699 635 630 682 1.188 2.375 2.657
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Sector econòmic gen feb març abr maig jun jul ago set oct nov des

Agricultura i pesca 14 15 13 11 10 9 8 4 8 10 10 12

Indústria 41 38 38 28 20 17 13 15 16 21 37 33

Construcció 159 161 159 158 155 143 151 189 175 173 165 175

Serveis 2.256 2.063 1.831 1.109 636 500 431 396 464 963 2.139 2.406

Hoteleria 1.664 1.495 1.294 736 361 270 220 197 244 651 1.603 1.812

Comerç 260 246 232 138 87 67 58 56 68 111 230 247

Resta serveis 332 322 305 235 188 163 153 143 152 201 306 347

Sense ocupació anterior 26 27 29 36 33 30 32 26 19 21 24 31

Total 2.496 2.304 2.070 1.342 854 699 635 630 682 1.188 2.375 2.657

Sector econòmic gen feb març abr maig jun jul ago set oct nov des

Agricultura i pesca 9 9 7 7 6 6 5 ND 6 6 7 5

Indústria 22 21 22 18 12 10 9 ND 8 9 13 15

Construcció 130 126 127 127 128 113 117 146 137 134 124 136

Serveis 797 724 687 506 380 302 273 251 301 563 846 866

Hoteleria 506 454 420 293 211 165 136 125 153 362 579 579

Comerç 117 106 103 77 55 40 38 38 50 65 99 100

Resta serveis 174 164 164 136 114 97 99 88 98 136 168 187

Sense ocupació anterior 18 17 21 26 24 22 23 19 14 17 22 27

Total 976 897 864 684 550 453 427 428 466 729 1.012 1.049

Gener Febrer Març Abril

Edat Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

Menors de 20 18 13 31 17 12 29 20 9 29 22 10 32

De 20 a 24 61 72 133 51 67 118 43 66 109 37 51 88

De 25 a 29 76 98 174 63 90 153 60 79 139 49 50 99

De 30 a 34 79 74 153 72 71 143 58 72 130 45 50 95

De 35 a 39 62 60 122 54 58 112 57 54 111 51 39 90

De 40 a 44 56 41 97 47 39 86 55 39 94 38 31 69

De 45 a 49 42 44 86 38 44 82 42 42 84 36 29 65

De 50 a 54 44 30 74 41 29 70 42 31 73 32 24 56

De 55 a 59 41 28 69 35 31 66 33 28 61 31 25 56

60 o més 20 17 37 20 18 38 17 17 34 18 16 34

Total 499 477 976 438 459 897 427 437 864 359 325 684

Maig Juny Juliol Agost

Edat Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

Menors de 20 16 12 28 16 8 24 13 7 20 6 4 10

De 20 a 24 34 26 60 19 14 33 16 13 29 16 14 30

De 25 a 29 42 29 71 39 17 56 34 15 49 28 18 46

De 30 a 34 36 42 78 27 34 61 28 35 63 33 30 63

De 35 a 39 50 32 82 42 29 71 36 24 60 40 25 65

De 40 a 44 31 24 55 30 19 49 33 15 48 31 18 49

De 45 a 49 30 23 53 28 16 44 33 12 45 30 15 45

De 50 a 54 31 20 51 27 14 41 28 12 40 31 10 41

De 55 a 59 25 15 40 26 18 44 26 16 42 31 14 45

60 o més 17 15 32 15 15 30 13 18 31 16 18 34

Total 312 238 550 269 184 453 260 167 427 262 166 428

Setembre Octubre Novembre Desembre

Edat Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

Menors de 20 5 4 9 10 11 21 21 20 41 23 19 42

De 20 a 24 27 25 52 54 52 106 71 67 138 75 64 139

De 25 a 29 27 20 47 45 50 95 62 67 129 74 72 146

De 30 a 34 35 33 68 49 45 94 87 74 161 90 80 170

De 35 a 39 44 28 72 70 47 117 77 74 151 75 72 147

De 40 a 44 33 16 49 44 27 71 50 48 98 53 49 102

De 45 a 49 29 20 49 40 31 71 56 44 100 56 44 100

De 50 a 54 32 10 42 37 19 56 45 35 80 44 39 83

De 55 a 59 33 15 48 37 27 64 46 30 76 45 30 75

60 o més 13 17 30 17 17 34 19 19 38 23 22 45

Total 278 188 466 403 326 729 534 478 1.012 558 491 1.049

Grup de nacionalitats gen feb març abr maig jun jul ago set oct nov des

Espanyol 651 607 590 505 437 346 329 338 362 539 718 747

UE-27 no espanyols 174 153 148 87 54 54 50 51 57 109 178 179

Extracomunitaris 151 137 126 92 59 53 48 39 47 81 116 123

Total 976 897 864 684 550 453 427 428 466 729 1.012 1.049
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Nivell d'estudis gen feb març abr maig jun jul ago set oct nov des

Desconegut -            -          -        -            -          -        -            -          -        -            -            -             

Analfabets 18 15 18 22 22 24 23 25 25 46 58 62

Educació primària 181 165 153 113 86 72 65 62 67 106 149 148

Prog. FP sense títol ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

2a E. Secundària 630 577 551 433 350 289 264 266 288 466 653 688

Prog. FP Tit/1a Et ND ND ND -            -          -        -            -          -        -            ND ND

2a E. Secundària 110 103 103 80 55 34 38 40 53 80 108 107

Prog. FP Tit/2a Et -            -          -        -            -          -        -            -          -        -            -            -             

FP superior 13 12 12 10 13 13 13 12 11 11 19 16

Altres enseny. c/batxiller ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND -            -             

Ensenyament universitari 19 20 21 22 20 19 22 21 20 17 22 24

Especialista Professional -            -          -        -            -          -        -            -          -        -            -            -             

E. universitari 3r cicle -            -          -        -            -          -        -            -          -        -            -            -             

Sense assignar -            -          -        -            -          -        -            -          -        -            -            -             

Total 976 897 864 684 550 453 427 428 466 729 1.012 1.049

Població Aturada - Nivell d'Estudis - Font: SOIB
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ANNEX 4 – INVENTARI D’ENTITATS CULTURALS 

 
INVENTARI D’ENTITAS CULTURALS 
Les associacions de Capdepera, a part de les as. culturals pròpiament, formen part de la dinàmica cultural 
del territori oferint activitats i esdeveniments cada una d’elles i integrant parts culturals importants com 
pugui ser per exemple l’associació de gent gran que compta amb dues corals, l’associació juvenil tenen un 
grup de teatre, la confraria de pescadors organitzen les Festes del Carme i la mostra de la Llampuga, etc.  
 
ASSOCIACIONS CULTURALS 

 Associació Cultural Cap Vermell 
Persona de contacte: Jaume Fuster Alzina – Tel: 600 00 07 41 
www.capvermell.org 

 Associació de geganters i grallers de Capdepera 
President: Climent Crespo Flaquer – Tel: 646 22 21 78 

 Associació Obreria de Sant Antoni 
Persona de contacte: Juan Terrassa Lliteres – Tel: 616 08 92 51 

 Associació d’activitats subaquàtiques de caràcter científic 
President: Nasr Eddine Taibi – Tel: 971 81 92 91 / 676 85 82 23 

 Associació d'amics de l'escola de música de Capdepera 
Elionor Gómez-Quintero 

 Escola de Música 
Carrer del sol, 2 

 Coral S'alzinar 
 Joventuts Musicals de Capdepera  
 Coral Gabellina i coral Sol Naixent Gent Gran de Capdepera i Cala Ratjada 
 Es mussol Teatre  
 Noctàmbuls teatre - Biel Bisquerra 

  
ASSOCIACIONS JUVENILS 

 Terra Roja 
C/ Col·legi, 18 
Tel. Contacte: 666 19 55 43 

 KSF 
Persona de contacte: Joan Mercant – Tel. 636 01 60 35 

 Ona Verda 
Persona de contacte: Roger Udina - Tel. 600 43 87 75 
  
ASSOCIACIONS DE GENT GRAN 

 Ca Nostra Capdepera 
Pl. Constitució s/n – Tel. 971 56 48 41 

 Sol Naixent Cala Rajada 
C/ Xuclamel s/n – 971 81 83 86 
  
ASSOCIACIONS DE VEÏNS 

 Es Faralló 
Persona de contacte: Bartomeu Pellicer – Tel: 629 63 84 84 

 Son Moll 
Persona de contacte: Francisco Galian – Tel: 971 56 50 93 / 609 94 34 48 

 Cala Gat 
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Persona de contacte: Montse Boque – Tel: 639 35 10 92 
 Costa Canyamel 

Persona de contacte: Erika Nieper – Tel: 971 84 14 21 
 Cala Rajada 

Persona de contacte: Mercedes Garau – Tel: 646 27 04 59 
 Cala Mesquida 

Persona de contacte: Jaume Sansó – Tel: 607 49 51 66 
 Capdepera 

Persona de contacte: Pilar Garcia – Tel. 971 56 44 81 
   
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS 
Persona de contacte: Bartomeu Riera Sansó – Tel: 971 56 35 86 
   
ASSOCIACIONS EMPRESARIAL 

 Associació Hotelera Cales de Capdepera 
President: Joan Massanet – Tel: 971 81 81 44 

 Associació Empresarial Gabellina 
President. Xisco Vives Ferrer – Tel: 971 81 80 98 

 Associació de Comerciants de Cala Rajada 
Persona de contacte: Eva Mestre González – Tel: 971 56 44 88 

 Associació Bars nocturns de Cala Rajada 
President: Joan Ferrer Moyà 
Tel: 609 22 24 14 

 Confraria de Pescadors  
  
ASSOCIACIONS ESPORTIVES  

 C.E. escolar 
President Fajardo 

 Club bàsquet Escolar   
  
ASSOCIACIONS DE CAIRE SOCIAL 

 Associació Espanyola contra el Cáncer 
Persona de contacte. Mª Magdalena Maldonado Ferrer 
Tel: 679 96 94 31  

 Associació Amics del Tilloli 
Persona de contacte: Maria Morell. 
Tel:971 72 17 62/699 99 96 50  

 Associació Voluntaris de Mallorca 
Persona contacte: Maria Vives. 
Tel:639 15 55 44  

 ONG Cáritas parroquial (Filosa) 
Contacte: Parròquia de Cala Rajada. Tel:619 60 70 72 
   
ALTRES 

 Associació de Regants 
President: Llorenç Alzina Nebot – Tel: 971 56 32 33 
 
ENTITATS PRIVADES 

 Escola de dansa Stilo  
Claudia Suiter  
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ANNEX 5 – MAPA EQUIPAMENTS CULTURALS 
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ANNEX 6 – COVES D’ARTÀ 

coves d’Artà 
 
història 
 
Les pedres, roques i muntanyes amaguen al seu interior buits o esquerdes més o menys grosses. Fins i tot 
en els minerals més compactes, a primera vista s’observen diminutes concavitats causades per 
variadíssimes circumstàncies. A les muntanyes, rares vegades es deixen de trobar aquests buits de diverses 
formes i dimensions, tancats completament els uns, i els altres amb obertures exteriors més o menys 
obstruïdes per esfondraments de les roques. L’origen d’aquestes concavitats s’ha de cercar en els 
fenòmens següents: 
1. Dislocacions brusques del terreny. 
2. L’acció contínua de les aigües subterrànies. 
 
Els alçaments de les serralades durant els diferents períodes geològics i els terratrèmols han estat les 
principals causes de la formació de les cavernes. 
Les aigües subterrànies que corren sobre llits impermeables van minant lentament les capes superiors 
argiloses fins que a la fi es desplomen i deixen un buit cobert per altres capes calcàries o toscoses que se 
sostenen gràcies a la seva forma voltada. La formació de les cavernes s’observa a gairebé tots els terrenys 
coneguts, però on més abunda és en els calcaris, en els quals adquireixen proporcions gegantines i formes 
fantàstiques. 
Si les cavernes no tenen obertura exterior, les aigües van penetrant per les parets i produeixen els mateixos 
efectes. Però una vegada formades per qualsevol de les dues causes esmentades, les aigües que circulen 
sobre la volta carregades de bicarbonat de calç i en menor quantitat de magnesi, filtren lentament per 
petites esquerdes i donen lloc als següents fenòmens: en començar a sortir la gota d’aigua al sostre de la 
caverna va dipositant al seu voltant, per l’emissió de l’àcid carbònic excedent, la matèria calcària que 
portava en dissolució, i que és la que a poc a poc formarà l’estalactita. Quan la gota cau encara conserva 
bicarbonat de calç, que al seu torn es va dipositant a terra per formar l’estalagmita. En el transcurs de molts 
anys aquestes dues concrecions arriben a unir-se i formen una vertadera columna, per regla general de 
formes capritxoses i fantàstiques. A més, la gota que ha caigut, abans d’evaporar-se, llisca pel terreny i 
dóna lloc a aquesta capa dura i sinuosa que serveix de sòl a gairebé totes les cavernes i sota la qual es troba 
un terreny argilós que moltes vegades conté un considerable nombre d’ossos d’espècies extingides i restes 
de la primitiva indústria de l’home. L’edat d’aquestes concrecions no sempre té relació amb l’alçada. Pot 
passar que una estalactita de quatre metres, per exemple, s’hagi format en menys temps que una altra de 
dos o, fins i tot, d’un. 
 
Les cavernes no són només objecte d’admiració per als viatgers sinó matèria d’estudi per a científics, que hi 
han trobat proves irrefutables de l’edat prehistòrica de l’home i de moltes espècies animals avui totalment 
extingides. 
Són llocs obscurs i silenciosos, on gairebé no se sent la caiguda de la gota d’aigua diminuta que apunta neta 
i transparent a l’extremitat de l’estalactita i s’infla i cau i rellisca sobre el sòl sinuós per formar aquí i allà 
nombroses concrecions. La naturalesa treballa aquí sense ostentació ni soroll, tan lentament que compta 
per segles els avenços dels seus misteriosos treballs. Les poderoses energies químiques i eteriodinàmiques 
acumulades en els diversos elements que circulen pels seus silenciosos recintes són els arquitectes 
invisibles que aixequen arcades, pòrtics, estàtues i columnes, tot seguint, pel que sembla, idees estètiques 
preconcebudes, com si volguessin donar-nos a conèixer els trets característics de les diverses 
manifestacions de l’art. Davant aquestes admirables i imponents produccions de la naturalesa ressalta la 
nostra petitesa. 
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situació 

cuevas
dearta.com 
entorn 
El municipi de Capdepera està situat a l’extrem nord-oriental de Mallorca, a la comarca de Llevant. 
La visita a les Coves d’Artà es pot aprofitar per conèixer més a fons aquesta zona de l’illa. 
Capdepera ofereix un gran nombre de platges i cales de les més belles del llevant mallorquí. Els nuclis de 
Cala Rajada, Cala Mesquida, Canyamel i Font de sa Cala són enclavaments turístics de primer ordre. Compta 
amb dues zones de gran valor natural i paisatgístic que figuren al catàleg d’Àrees Naturals d’Especial 
Interès: la vall de sa Mesquida, que arriba a les platges del mateix nom, on es troba un dels cordons dunars 
litorals més important de l’illa, conegut com a “Munt Gros”, i la vall de Canyamel, per on circula un torrent 
homònim que arriba fins a les platges de Canyamel, des de les quals es divisa l’entrada a les Coves d’Artà. 
Altres visites d’interès són els poblats talaiòtics de ses Païses, Son Sastres, Son Cabila, Son Favar i el Claper 
des Gegants, així com la vila fortificada de Capdepera i el seu castell, un dels emplaçaments històrics més 
importants de Mallorca, i que data de l’any 1300 dC. El castell, fet construir pel rei Jaume II, està situat en 
una zona estratègica des de la qual es domina el canal i es divisa l’illa de Menorca. 

cuevasdearta.com 
visita  
HORARI 
Maig-Octubre de 10 h a 18 h 
Novembre-Abril de 10 h a 17 h 
La visita a les coves dura entre 25 i 40 minuts. Entra un sol grup cada vegada, aproximadament cada mitja 
hora. Visita, amb guies, en espanyol, francès, anglès i alemany. 
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Les Coves d’Artà estan situades a la costa marítima del terme municipal de Capdepera, en el Cap Vermell, 
envoltades de muntanyes que s’alcen sobre la mar. Han estat visitades des de temps remots i és molt 
probable que els primitius habitants de l’illa, així com els diversos pobles que posteriorment l’habitaren ja 
les coneguessin. 
Franquejada l’entrada, d’una gran alçària, s’accedeix a un vast departament anomenat Vestíbul o Sala 
d’Entrada, on innombrables estalactites de prodigioses formes i extraordinàries proporcions pengen d’una 
elevada volta. Altes estalagmites s’aixequen del terra, elegants i esveltes, semblant vagament formes 
humanes, espectres misteriosos, immòbils, rígids, indiferents a la mirada de l’home i amb aquesta 
imponent superioritat de les meravelloses creacions de la naturalesa. 
Després es baixa la llarga escala de pedra que condueix a la planta del vestíbul per agafar una senda que 
duu a la Sala de les Columnes, on el conjunt adquireix l’aspecte d’un interior gòtic sembrat de columnes 
primes, ogives esveltes, baldaquins filigranats i mil detalls admirables. Mentre es va passant per aquella 
multitud de columnes fins a penetrar en una altra sala immediata, se succeeixen d’una manera fantàstica 
els més sorprenents canvis de llum. 
Després de baixar els sis o vuit escalons que condueixen a la Sala de les Columnes s’ha de travessar per un 
camí i es passa per un portal a un gran departament el·lipsoïdal anomenat Sala de la Reina de les Columnes, 
on es pot contemplar una columna d’uns vint-i-cinc metres d’alçària que arrenca del centre de la sala i 
s’eleva aprimant-se en elegants fistons fins a arribar a l’altíssima sostrada. En direcció a l’extrem oposat de 
la sala s’arriba davant d’un forat bastant petit rodejat d’amples cortines de pedra. Aquest conjunt és 
conegut amb el nom de dosser. Una altra de les sales, immensa, és 
la que s’ha batejat amb el nom d’Infern, una de les més vastes i admirables de les coves, per la qual 
s’estenen columnes, roques, estalactites i estalagmites, i on a l’esquerra, des d’una gran alçada, cau una 
ampla cortina de pedra, els plecs de la qual toquen a terra. La tanca a la dreta una gruixuda i filigranada 
columna que puja a més altura que la cortina i a l’esquerra un alt llenç de roques. Al fons, un gran nombre 
d’estalactites cauen sobre les roques i les estalagmites per formar una espècie de gegantesc monument 
amb alts arcs i primes columnes. Hi ha roques que semblen animals monstruosos i tot té un aspecte 
infernal i meravellós que provoca a l’espectador la sensació d’haver estat transportat a un lloc mai no 
somniat. 
Tornant enrere podem veure una negra i gruixuda estalagmita que mirada a una distància convenient 
pareix un lleó ajagut majestuosament a terra. 
És clar que la imaginació ens pot deixar veure formes més o menys capritxoses en totes les estalagmites 
(verges, àngels, serps, galls, dracs, arbres…). Tombant a la dreta del lleó i pujant uns quants escalons 
s’aixeca al davant un elevadíssim espai que forma un altre departament conegut amb el nom de La Glòria, 
en el qual es perceben vagament, dalt de la volta, capritxoses concrecions que figuren grups d’àngels sobre 
boires blanques escampades per les seves altes parets. Donant l’esquena a aquest departament s’entra en 
un vertader bosc de columnes, entre les quals serpenteja l’estreta i humida senda, fins que es passa a una 
altra sala quadrilonga, de sostre baix i vulgarment coneguda com El Teatre. Del sostre, i prop de la paret del 
fons, pengen uns cortinatges que semblen bambolines, i a dins uns altres que arriben fins a terra i que 
figuren bastidors. 
Desfent el camí seguit fins aquí i una vegada travessada la Sala Obra Fina de Mallorca, s’agafa un estret 
passadís tancat entre alts llenços de roca obscura fins a desembocar en l’última grandiosa sala: la Sala de 
les Banderes. 
A dalt es veu desplegada una gran bandera amb elegants plecs i asta dreta. Al fons s’aixeca un extens grup 
de columnes gegantines que fan veure un orgue colossal, l’extremitat superior del qual es perd entre els 
núvols. Als costats, les cristal·litzacions pengen de les parets com a randes desplegades. Una columna de 
vint metres d’alçària es distingeix al fons banyada en ones de llum. A l’esquerra, a la mateixa estança, cau 
de dalt una altra bandera darrere unes columnes que descansen en el primer sostre. Al costat d’aquest 
departament es troba la Sala de les Campanes, anomenada així pels sons particulars que produeixen les 
estalactites quan es feren amb una pedra. 
A la fi, es desfà el camí seguit des del principi fins a arribar al Vestíbul, des d’on es comença a percebre la 
llum del dia fins que s’arriba a l’entrada, des de la qual es pot contemplar la mar, el cel i les muntanyes. 
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cuevasdearta.com 
tarifes  
Entrada Coves 11€ 
Excursió des de Font de sa Cala 10€ 
(entrada apart) 
Excursió des de Cala Ratjada 12€ 
(entrada apart) 
Els nens de menys de 6 anys tenen entrada gratuïta a totes les nostres instal·lacions. 
DESCOMPTES PER A GRUPS 
T 971 841 293 

 
contacte  
Carretera de las Cuevas, s/n 
CAPDEPERA 
T 971 841 293 
info@cuevasdearta.com 
www.cuevasdearta.com 
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ANNEX 7 – ESTADÍSTIQUES CASTELL DE CAPDEPERA 

 

Font: Patronat Castell de Capdepera 
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Font: Patronat Castell de Capdepera
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ANNEX 8 – RECULLS PREMSA PATRIMONI CAPDEPERA 

 

Alguns reculls del patrimoni de Capdepera a la premsa balear: 

 Capdepera promociona el Castell y sus valores naturales para atraer un nuevo turismo 

 La parroquia de Capdepera pide «no ser discriminada» y tener voto en el patronat del Castell 

 Maria del Mar Bonet actuará en la Torre de Canyamel de Capdepera 

 El municipio integra su fortaleza en la Europa de las ciudades amuralladas 

 Las calles del núcleo histórico recuperan el esplendor de antaño 

 El municipio promociona su historia y su riqueza patrimonial a nivel europeo 

 El desfase en el presupuesto del centro cultural Cap Vermell ronda el millón de euros 

 El municipio amplía su patrimonio con un casal y una finca rústica legada por una vecina 

 El abandono de la Talaia de Son Jaumell pone en peligro el patrimonio defensivo 

 El Gobierno invierte 65.729 euros en salvar la Torre Nova del derrumbe 

 El Consell decidirá si pueden lanzarse fuegos artificiales desde el interior del Castell 

 Madrid concede 65.729 euros para salvar la Talaia Nova del Cap Vermell 

 El encanto de Sa Torre Cega atrae a más de 700 visitantes al mes 

 Los jardines de Sa Torre Cega se reabren el lunes tras su restauración 

 Los Reyes presiden mañana la inauguración de los jardines de Sa Torre Cega 
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ANNEX 9 – LEGISLACIÓ DE PATRIMONI HISTÒRIC 

Legislació de Patrimoni Històric – Ministeri d’Educació, Cultura i Esports (Govern d’Espanya) 

Nivell europeu 

• Directiva  
o Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, relativa a la restitución de bienes 

culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro  
Número  B.U.E:  74 , 27/03/1993  
Número Disposición:  93/7/CEE  

• Reglamento  
o Reglamento (CEE) nº 3911/92 del Consejo, de 9 de diciembre de 1992, relativo a la 

exportación de bienes culturales  
Número  B.U.E:  395 , 31/12/1992  
Número Disposición:  3911/92  

o Reglamento (CEE) nº 752/93 de la Comisión, de 30 de marzo de 1993, relativo a las 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 3911/92 del Consejo relativo a la 
exportación de bienes culturales  
Número  B.U.E:  77 , 31/03/1993  
Número Disposición:  752/93/CEE  

Nivell Estatal 

• Ley  
o Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

Número  B.O.E:  80 , 03/04/1985  
Número Disposición:  7/1985  

o Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.  
Número  B.O.E:  155 , 29/06/1985  
Número Disposición:  16/1985  

o Ley 36/1994, de 23 de diciembre, de incorporación al ordenamiento jurídico español de la 
Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a la restitución de bienes culturales 
que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea.  
Número  B.O.E:  307 , 24/12/1994  
Número Disposición:  36/1994  

o Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.  
Número  B.O.E:  281 , 24/11/1995  
Número Disposición:  10/1995  

o Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.  
Número  B.O.E:  297 , 13/12/1995  
Número Disposición:  12/1995  

o Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 
materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de 
drogas y otras actividades ilícitas graves.  
Número  B.O.E:  12 , 14/01/1999  
Número Disposición:  5/1999  

o Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo.  
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Número  B.O.E:  307 , 24/12/2002  
Número Disposición:  49/2002  

 

• Orden Ministerial  
o ORDEN DE 24 DE JULIO DE 1986 POR LA QUE SE REGULA LA JUNTA SUPERIOR DE ARTE 

RUPESTRE.  
Número  B.O.E:  186 , 05/08/1986  
Número Disposición:  24/7/1986  

o ORDEN DE 23 DE JULIO DE 1992 POR LA QUE SE REGULA LA COMPOSICION Y FUNCIONES DE 
LA JUNTA SUPERIOR DE EXCAVACIONES Y EXPLORACIONES ARQUEOLOGICAS.  
Número  B.O.E:  190 , 08/08/1992  
Número Disposición:  23/7/1992  

o ORDEN DE 23 DE JULIO DE 1992 POR LA QUE SE REGULA LA COMPOSICION Y FUNCIONES DE 
LA JUNTA SUPERIOR DE MONUMENTOS Y CONJUNTOS HISTORICOS.  
Número  B.O.E:  190 , 08/08/1992  
Número Disposición:  23/7/1992. bis  

• Real Decreto  
o Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de 

junio, del Patrimonio Histórico Español.  
Número  B.O.E:  24 , 28/01/1986  
Número Disposición:  111/1986  

o Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición adicional 
novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, sobre garantía del 
Estado para obras de interés cultural.  
Número  B.O.E:  285 , 28/11/1991  
Número Disposición:  1680/1991  

o REAL DECRETO 1095/1997, DE 4 DE JULIO, POR EL QUE SE REORGANIZA EL CONSEJO 
JACOBEO.  
Número  B.O.E:  160 , 05/07/1997  
Número Disposición:  1095/1997  

o Real Decreto 1424/1998, de 3 de julio, por el que se constituye y organiza el Real Patronato 
de la Ciudad de Toledo.  
Número  B.O.E:  170 , 17/07/1998  
Número Disposición:  1424/1998  

o Real Decreto 2063/1999, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1424/1998, de 3 de julio, por el que se constituye y organiza el Real Patronato de la Ciudad de 
Toledo.  
Número  B.O.E:  4 , 05/01/2000  
Número Disposición:  2063/1999  

• Real Decreto  
o Real Decreto 1603/2000, de 15 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1424/1998, de 3 de julio, por el que se constituye y organiza el Real Patronato de la Ciudad de 
Toledo.  
Número  B.O.E:  228 , 22/09/2000  
Número Disposición:  1603/2000  

o Real Decreto 211/2002, de 22 de febrero, por el que se actualizan determinados valores 
incluidos en la Ley 36/1994, de 23 de diciembre, de incorporación al ordenamiento jurídico 
español de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a la restitución de 
bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la 
Unión Europea.  
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Número  B.O.E:  52 , 01/03/2002  
Número Disposición:  211/2002  

o Real Decreto 112/2004, de 23 de enero, por el que se constituye y organiza el Real Patronato 
de la Ciudad de Cuenca.  
Número  B.O.E:  21 , 24/01/2004  
Número Disposición:  112/2004  

o Real Decreto 1893/2004, de 10 de septiembre, por el que se crea la Comisión Interministerial 
para la coordinación del 1 % cultural.  
Número  B.O.E:  227 , 20/09/2004  
Número Disposición:  1893/2004  

o Real Decreto 238/2005, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 112/2004, de 
23 de enero, por el que se constituye y organiza el Real Patronato de la Ciudad de Cuenca.  
Número  B.O.E:  55 , 05/03/2005  
Número Disposición:  238/2005  

o Real Decreto 1136/2008, de 4 de julio. Cambia la denominación del Museo Nacional de 
Escultura por la de Museo Nacional Colegio de San Gregorio y se modifican la composición y 
funciones de su Patronato.  
Número  B.O.E:  162 , 05/07/2008  
Número Disposición:  1136/2008  

• Real Decreto-Ley  
o Real Decreto 39/2009, de 23 de enero, por el que se aprueban los Estatutos de la Real 

Academia de la Historia  
Número  B.O.E:  40 , 16/02/2009  
Número Disposición:  39/2009  

 

Nivell autonòmic – Illes Balears 

• Decreto Autonómico  
o Decreto 144/2000, de 27 octubre 2000. Aprueba el Reglamento de Intervenciones 

Arqueológicas y Paleontológicas de Illes Balears  
Número  B.O.I.B:  135 , 04/11/2000  
Número Disposición:  144/2000  

o Decreto 60/2001, de 20 abril 2001. Creación de la Comisión de Valoración del Patrimonio 
Histórico de Illes Balears  
Número  B.O.I.B:  52 , 01/05/2001  
Número Disposición:  60/2001  

o Decreto 58/2004, de 25 junio 2004. Creación de la Comisión Interdepartamental para la 
Gestión del 1% Cultural de Illes Balears  
Número  B.O.I.B:  94 , 06/07/2004  
Número Disposición:  58/2004  

• Ley Autonómica  
o Ley 6/1993, de 28 septiembre 1993, de Illes Balears. Adecua las redes de instalaciones a las 

condiciones histórico-ambientales de los núcleos de población  
Número  B.O.E:  59 , 10/03/1994  
Número  B.O.I.B:  131 , 28/10/1993  
Número Disposición:  6/1993  

o Ley 12/1998, de 21 diciembre 1998. Ley del Patrimonio Histórico de Illes Balears  
Número  B.O.E:  31 , 05/02/1999  
Número  B.O.I.B:  165 , 29/12/1998  
Número Disposición:  12/1998  
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o Ley 1/2002, de 19 marzo 2002. Cultura popular y tradicional de Illes Balears  
Número  B.O.E:  90 , 15/04/2002  
Número  B.O.I.B:  38 , 28/03/2002  
Número Disposición:  1/2002  

o Ley 4/2008, de 14 mayo. Medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Illes 
Balears  
Número  B.O.E:  136 , 05/06/2008  
Número  B.O.I.B:  68 , 17/05/2008  
Número Disposición:  4/2008  
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ANNEX 10 - EFECTES DE LA DINAMITZACIÓ DEL TURISME SOBRE EL PATRIMONI 

 

Efectes de la dinamització del turisme sobre el patrimoni  

 
Efectes positius a l’àmbit econòmic  
“Efecte multiplicador sobre l’economia local. 
Creació de llocs de treball. 
Efecte multiplicador sobre l'economia local. 
Confereix viabilitat als negocis locals. 
Regenera i reestructura les economies locals de pobles i ciutats que han vist com altres formes d'activitat 
econòmica entraven en crisi. 
Estimula l'ocupació local.”1 Genera ocupació laboral, tant llocs de feina directes com indirectes i induïts 
(aquest també és un benefici social). 
Ajuda a conservar i preservar el patrimoni tangible, tant històric-artístic com natural. 
Genera riquesa i s’incrementa el PIB. 
“Dinamització comercial i del sector de serveis, efectes promocionals a mitjà i llarg termini. 
... El turisme cultural “està aconseguint modificar els alts índexs d’estacionalitat.”2 
“Recuperación urbanística y arquitectónica de importantes conjuntos patrimoniales, al inducir procesos de 
rehabilitación y de reutilización de edificios monumentales, así como mejoras del espacio público y de las 
infraestructuras y equipamientos. 
... Los destinos patrimoniales refuercen su multifuncionalidad. 
... Introduce nuevas modalidades en el consumo y en el uso del suelo.  
... Potencia el desarrollo de las ramas de actividad que cubren directamente las necesidades de consumo de 
los visitantes (hostelería, restauración, comercio y servicios de ocio y recreo) e impulsa también el desarrollo 
de otros sectores de actividad al tener un importante efecto multiplicador.  
... Su desarrollo puede contribuir a la revitalización económica de los destinos y sus entornos.” (Troitiño: 
2006)3 
 
Efectes positius a l’àmbit social 
Augment de la renda per capità de la població local. 
Ajuda a fomentar positivament la interculturalitat i la diversitat cultural. 
Promou la pau, el respecte i la tolerància tant a la població local com a la visitant.  
“Suport a la cohesió social de la localitat, al seu sentiment d’identitat i a la capacitat d’involucrar-se en les 
activitats de la seva localitat.  
Rescat del patrimoni cultural immaterial i la seva promoció i comercialització sostenible.” (CONCA: 2011) 
“Dinamiza los diversos sectores de la vida de la ciudad, genera riqueza y empleo  
... además de incrementar la renta de la población local, también genera un aumento de los ingresos de las 
corporaciones locales.” (Troitiño: 2006) 
“Respeto y la protección de la autenticidad y diversidad de los valores culturales.”4 
“(...) Papel estimulador para revalorizar, afirmar y recuperar los elementos culturales que caracterizan e 
identifican a cada comunidad ante un mundo globalizado. (...) mejora de la educación, de la formación, (...) 
colaborando en la erradicación de la pobreza.”5 
 
Efectes positius a l’àmbit ambiental 
“Una de las mayores oportunidades que el turismo ofrece a los destinos patrimoniales es la de recuperación y 
reutilización de unos bienes, arquitectónicos, urbanísticos, museísticos, etnográficos, etc. que, en no pocos 
casos, se encuentra claramente infrautilizados. Además puede aporta recursos para mejorar el paisaje y 
también genera oportunidades para cualificar la trama urbanística y renovar las infraestructuras.” (Troitiño: 
2006) 
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En quant als efectes negatius “un flujo excesivo de turistas, si el destino cultural no está preparado, puede 
producir efectos secundarios como contaminación, congestión del tráfico o banalización social, económica y 
cultural de la comunidad de acogida” que té a veure amb la capacitat de càrrega que queda definida amb més 
profunditat al següent punt. I tal i com apunta la Sra. Toselli, “el turisme té més aspectes negatius que positius 
respecte als principis de sostenibilitat però el no compliment d’aquests, sigui per excés o per defecte, genera 
conseqüències negatives.” (Toselli: 2006) 
 
Efectes negatius a l’àmbit econòmic  
“Molts llocs de treball disposen de contractes temporals, sous baixos o són il·legals. 
Els costos d'oportunitat no es poden utilitzar per a altres propòsits. 
Congestió. 
Estacionalitat laboral. 
L'excessiva dependència del turisme fa la comunitat local molt vulnerable davant dels canvis en el mercat.” 6 
Una gran dependència del turisme pot provocar que si aquest es veies reduït per qualque circumstància, bé 
en nombre de turistes bé en despesa, es traduiria en una crisi pel sistema productiu. Un bon exemple el 
trobaríem a les piràmides d’Egipte que per culpa de “la primavera àrab” ha vist reduït el turisme i per tant la 
font d’ingressos principal de la zona. “Cuando la economía depende en exceso de esta actividad, se expone a 
serios peligros puesto que una disminución de la afluencia de visitantes o del gasto turístico puede provocar 
una crisis en el sistema productivo” (Troitiño: 2006) 
Si l’empresa és internacional pot provocar una fuita de les divises cap a un altre país sense reinversió ni 
repercussió local. 
Augment dels preus pels residents locals.  
 
Efectes negatius a l’àmbit social 
“Provoca un procés de “desculturalització” de la destinació, inclusiu de banalització, o d’acord amb Monreal 
(2002) “d’autenticitat escenificada”. 
... sentiment de rebuig per part de les comunitats visitades quan no es respecten els llocs sagrats o els 
costums del lloc, o bé, genera inhibició quan la comunitat sent envaït el seu espai vital i observada.  
... mercantilització extrema de les tradicions locals 
... provoca “aculturalització” a la població receptora, al adoptar aquesta normes i patrons culturals a través 
del contacte amb els turistes.” (Toselli: 2006) 
 
Efectes negatius a l’àmbit ambiental 
“Deteriorament dels recursos naturals, tant renovables com no renovables.”7 
Impacte destructiu al medi ambient. 
Contaminació. 
Congestió. 
Increment del us del sòl amb destrucció de paisatges per fer noves construccions i infrastructures pel turisme.  
Increment de la utilització de les energies (aigua, electricitat). 
Augment dels residus i aigües residuals.  
Alteració d’ecosistemes. 
“Los flujos turísticos contribuyen al cambio climático, a las lluvias ácidas y a la formación del ozono 
troposférico, pues los transportes aéreo y por carretera son una de las principales causas de las emisiones de 
dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y otros gases contaminantes, y a la pérdida de biodiversidad, tanto 
de forma directa como indirecta.”8 
 
Nota: Aquesta llista és d’elaboració pròpia amb les cites esmentades i no excloent. 
 
                                                
1
 GONZALEZ, Francesc (2010). “Estratègies de turisme i desenvolupament sostenible” (pàg.27). FUOC. A Diversos Autors. 

Planificació estratègica i territorial i sistema cultural. Barcelona. Eureca Media, SL 
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2
 CONCA (2011) “Informe anual sobre l’estat de la Cultura i de les Arts a Catalunya 2011”. Consell Nacional de la Cultura i 

de les Arts. Document en línia. Internet (data darrera consulta: 10 de maig de 2012). Accessible a l’adreça:  
http://www.conca.cat/media/asset_publics/resources/000/001/746/original/IA_2011_CAT_-_040811.pdf  
 
3
 TROITIÑO VINUESA, M. A. (2006). “Centros históricos: nuevos procesos y actividades económicas. turismo y estrategias 

de cualificación y dinamización”. Document en línia. Intenet (data darrera consulta: 10 de maig de 2012). Accessibe a 
l’adreça: http://www.femp.es/files/566-336-archivo/FEMP%20Cuenca%20%20Hist%C3%B3ricos%2006.pdf  
 
4
 ICOMOS (1976). “Carta de Turismo Cultural.” Internet (data darrera consulta: 10 de maig de 2012). Accessible a 

l’adreça: http://www.icomos.org/docs/tourism_es.html  
 
5
 TOSELLI, Claudia (2006).”Algunas reflexiones sobre el turismo cultural”. PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio cultural 

(Vol. 4 nº2 pàg. 175-182.) Article en línia. Internet (data darrera consulta: 10 de maig de 2012). Accessible a l’adreça: 
http://www.pasosonline.org/Publicados/4206/PS040206.pdf  
 
6
 GONZALEZ, Francesc (2010). Op. Cit p. 27 

 
7
 GONZALEZ, Francesc (2010). Op. Cit p. 20 

 
8
 SANTAMARTA, José (2000). “Turismo y medio ambiente”. World Watch. Document en línia. Internet (data darrera 

consulta: 10 de maig de 2012). Accessible a l’adreça: http://www.nodo50.org/worldwatch/ww/pdf/turismo.pdf  
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ANNEX 11 - BASES I CONCURS PHOTOWALKING CAPDEPERA 2012 

 
Primera.- Participants 
La participació en el concurs és lliure per a qualsevol persona física, aficionada o professional, de qualsevol 
part del món. 
 
Segona.- Temàtica  

 El tema central del concurs és el patrimoni cultural i natural de Capdepera i preveu les següents 
subcategories temàtiques, a les quals es podran presentar les fotos a concurs: 

 Pedres, la petjada de l’home 
 Camins i paisatges 
 Carrers i oci 

 S’entén per Capdepera tot el municipi, que abraça Capdepera, Cala Rajada, Canyamel, Sa Font de Sa 
Cala, Cala Mesquida, i el seu territori adjacent.  

 El tema es podrà plasmar des de qualsevol punt de vista i sense límits a la creativitat artística. 
 No es publicaran ni acceptaran arxius amb continguts contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i 

familiar o a la pròpia imatge de les persones. En definitiva, no s’acceptarà cap arxiu que sigui contrari a 
la legalitat vigent. 

 
Tercera.- Obra 

 Es podran presentar un màxim de 3 fotografies per tema per participant; és a dir, un màxim total de 9 
obres i, dins cada categoria, tendrà completa llibertat de tendència estètica. 

 Per a les fotografies on apareguin persones reconeixibles els concursants hauran de tenir l’autorització 
corresponent. L’organització es reserva el dret a demanar una carta firmada a aquestes persones, en la 
qual autoritzin l’ús de la seva imatge, que el participant haurà de presentar en cas de ser seleccionada la 
seva obra. 

 No s’acceptaran fotografies realitzades per persones distintes a l’autor o que no siguin de la seva 
propietat. 

 Les fotografies podran ser alterades electrònicament per canviar el sentit giratori, lluminositat, 
vermellor dels ulls i efectes similars. No s’acceptaran collages ni fotomuntatges.  

 Las fotografies poden ser en color o en blanc i negre. 
 No s’acceptaran fotografies que hagin estat premiades amb anterioritat. 
 El participant manifesta i garanteix a l’Ajuntament de Capdepera que és l’únic titular de tots els drets 

d’autor sobre la fotografia que presenta al Concurs i es responsabilitza totalment del fet que no 
existeixin drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació de tercers per drets 
d’imatge. 

 Es valorarà la creativitat en el tractament del tema. L’organització es reserva el dret de descartar les 
imatges que no s’adaptin a la temàtica, així com també les que no reuneixin un mínim de qualitat o no 
tenguin la suficient resolució per ser ampliades. 

 
Quarta.- Com Participar-hi? 

 Només s’estableix el format digital com a forma de participació. Les fotografies hauran de respectar els 
següents requisits: 

 Les fotografies han de ser arxius JPG. 
 Han de tenir una mida mínima de 3.000 x 2.250 píxels. 
 El pes de l’arxiu no pot sobrepassar els 5 Megabytes (Mb). Si la fotografia és seleccionada per ser 

projectada i/o exposada es podrà sol·licitar a l’autor que l’enviï en una resolució màxima. 
 

Els participants que no compleixin qualsevol dels requisits assenyalats en aquesta convocatòria seran 
desqualificats automàticament. 

 Identificació i enviament 
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Per participar, el concursant haurà de pujar les seves fotos a la galeria d’imatges de 
www.photowalkingcapedepera.com, en la qual prèviament s’haurà d’haver registrat i deixat les seves dades 
de contacte. La fotografia ha de tenir un nom o títol que la identifiqui i s’haurà d’haver pujat abans de la 
data indicada (7 de setembre de 2012). 
 

 Exposició de les imatges 
 L’organització descartarà només aquelles fotos que no reuneixin un mínim imprescindible de 

qualitat o que puguin resultar de mal gust o ofensives per als protagonistes de la imatge.  
 L’organització del Concurs no atendrà telefonades ni respondrà les consultes orals o escrites sobre 

el desenvolupament del Concurs. Els participants hauran d’esperar a la publicació de la decisió del 
jurat. 

 Les imatges es podran consultar a la Galeria Fotogràfica del Concurs i podran ser valorades 
lliurement pels visitants de la Web del Concurs, sense que això pressuposi cap avanç de la decisió 
final del jurat. 

 Les fotografies presentades pels concursants estaran visibles a la web del concurs. 
 El participant accepta que la seva fotografia sigui visible a la web oficial del Concurs de Fotografia 

Digital de l’Ajuntament de Capdepera, així com als seus canals socials del concurs. Les fotografies 
formaran part de l’arxiu de l’Ajuntament de Capdepera per a la seva posterior possible utilització. 

 De les fotografies participants, l’organització es reservarà el dret de publicar-les o reproduir-les, a 
través d’ell mateix o de tercers, sense limitació de temps ni de lloc. 

 
 Data d’admissió 

La data de recepció d’originals s’iniciarà el 01 de juliol de 2012 i finalitzarà el 7 de setembre de 2012, 
ambdós inclosos. 
 
Cinquena.- Decisió del jurat  
La decisió del jurat es realitzarà el 11 de setembre de 2012. Si a parer del Jurat no s’haguessin presentat 
obres amb qualitat suficient, els premis podrien quedar deserts. 
Els criteris d’avaluació del jurat seran la creativitat i la qualitat fotogràfica. La selecció dels guanyadors serà a 
discreció absoluta del jurat i la seva decisió serà definitiva i inapel·lable. 
 
Sisena.- Premis 
Es concediran els següents premis per a cada categoria: 
 

 Premi a la millor fotografia: 500€  
 Premis per a cada categoria: 

 1r premi: Estada a un hotel de 4* del municipi de Capdepera per a dues persones, 3 dies / 2 nits en 
règim de mitja pensió (patrocinat per l’Associació Hotelera de Capdepera). 

 2n premi: Serigrafia de Gustavo (donada per Cap Vermell) 
 Un premi per votació popular: Sopar per a dues persones al restaurant Ses Rotges. 

Entre tots els participants se sortejaran vals de consumició a diferents establiments del municipi de 
Capdepera (bar, restaurants). 
 
Sisena.- Incompatibilitats per rebre un Premi 
La mateixa persona podrà ser agraciada amb més d’un premi: el primer premi opta a la millor fotografia. En 
el cas que una mateixa persona obtingui més d’una fotografia premiada, només tendrà dret a rebre el premi 
de major import. 
 
Vuitena.- Gestió del lliurament del premi 
Una vegada verificat que els Premiats compleixen els requisits establerts en aquestes Bases,     l’Ajuntament 
de Capdepera comunicarà a través de la seva Web (www.ajcapdepera.net) i la del Concurs de Fotografia 
Digital (www.photowalkingcapdepera.com) la llista de Premiats definitiva i exposarà el procediment per 
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formalitzar el lliurament del premi, segons el que establien les presents bases. Així mateix, s’informarà el 
guanyador per correu electrònic. 
 
El Premiat disposarà d’un termini de 15 dies, des de la notificació a la Web de la seva condició de premiat, 
per manifestar per escrit que accepta el premi obtingut, moment en el qual se l’informarà del procediment 
per formalitzar el lliurament del premi. Una vegada transcorregut el termini d’acceptació sense que el 
premiat hagi manifestat per escrit la seva acceptació del premi, s’entendrà que hi renuncia sense que hi hagi 
cap tipus de compensació per dita renúncia. 
 
Novena.- Consideracions relatives als premis 
El fet de renunciar a un premi, sigui quina sigui la raó que motivi aquesta renúncia, no suposarà cap dret a 
l’agraciat de cap classe de compensació.  
 
Desena.- Utilització publicitària del nom del guanyador i Protecció de dades 
L’ajuntament de Capdepera en el moment d’atorgar el premi al guanyador haurà de disposar del 
consentiment exprés a fi de poder accedir a les seves dades personals i tractar-les amb la finalitat de 
publicitar el resultat de la promoció, en els quals s’haurà d’utilitzar el nom i imatge, sense que el fet 
d’utilitzar-los li confereixin cap tipus de dret de remuneració o benefici. La participació en el concurs implica 
l’acceptació d’aquesta clàusula. 
 
Així mateix, el titular de les dades podrà exercitar els dret d’accés, rectificació i cancel·lació, així com revocar 
el seu consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials enviant una carta o correu electrònic a 
la següent adreça: info@photowalkingcapdepera.com  
 
A la petició, s’haurà d’adjuntar la següent informació: 
    Nom, llinatges, número de telèfon mòbil i/o adreça electrònica i DNI. 
    Dret que desitja sol·licitar i contingut de la seva petició. 
    Domicili a efectes de notificacions. 
 
Onzena.- Drets de propietat intel·lectual 
Els drets d’ús, difusió, distribució, exhibició, exposició, comunicació pública, divulgació i reproducció de les 
obres seleccionades de cada categoria, l’obra guanyadora i els premis especials quedaran cedits a 
l’Ajuntament de Capdepera. 
Així mateix, quedaran cedits a favor de l’Ajuntament de Capdepera els drets de difusió, distribució, 
comunicació pública i reproducció de la resta d’obres presentades a concurs que siguin necessàries per a 
que l’Ajuntament les pugui reproduir i comunicar públicament, gratuïtament, i amb identificació dels seus 
autors, si l’Ajuntament ho considerés necessari. 
 
Dotzena - Interpretació 
L’ajuntament de Capdepera es reserva el dret d’interpretar aquestes bases, i les persones que hi participin 
hauran d’acceptar aquesta interpretació pel simple fet de participar-hi. 
 
L’ajuntament de Capdepera podrà retirar el premi a aquella persona que en faci un ús fraudulent. 
 
Tretzena -  Acceptació tàcita de les bases 

 La simple participació en aquest concurs suposa que se n’accepten les bases en la seva totalitat. 
 L’Ajuntament de Capdepera es reserva el dret de modificar les condicions del present concurs en 

qualsevol moment, i fins i tot anul·lar-lo o deixar-lo sense efecte, sempre que hi hagi una causa 
justificada que ho motivi. En tot cas, es compromet a comunicar per aquesta mateixa via les bases 
modificades o, en el seu cas, l’anul·lació del concurs en el seu conjunt, de forma que tots els participants 
tenguin accés a dita informació. 
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ANNEX 12 - QUADRE COMPARATIU DE LES DISTINTES FORMES JURÍDIQUES 

Quadre comparatiu de les distintes formes jurídiques 
 

 

 
 
Font: Cámara de Comercio Tenerife – Gran Canaria 
http://www.creacionempresas.com/download/juridica/cuadro_comparativo.pdf  
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ANNEX 13 – CRONOGRAMA PHOTOWALKING (CONTROL I SEGUIMENT ACTIVITATS) 

MES / SETMANA

   ACTIVITATS Ini. Fin. 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51

1 signatura conveni col·laboració promotora i ajuntament de Capdepera 25 25 0 A P

2 redacció de les bases del concurs 22 23 100 OK

3 ratificació de les bases del concurs 25 25 0 A P

4 elecció dels premis i negociació amb les entitats col·laboradores per la donació dels mateixos 22 23 100 OK

4 signatura d'aprovació dels premis a atorgar 26 26 0 P

5 adquisició domini www.photowalkingcapdepera.org 24 24 100 OK

6 disseny i creació de la Web www.photowalkingcapdepera.org on es farà el concurs 25 26 0 A P P

7 dotació de continguts de la Web 26 24 0 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

8  traduir les bases en tots els idiomes del concurs: català, castellà, angles i alemany 24 25 100 OK OK

9  traduir els continguts de la web en tots els idiomes del concurs: català, castellà, angles i alemany 25 26 0 A P P

1 creació i disseny de la identitat gràfica i del manual d’imatge corporativa 25 26 0 A P P

2 llençament Web 27 27 0 P

3 encarregar disseny material promocional (flyers i pòsters) 25 25 0 A P

4 impressió flyers i pòsters 26 26 0 A P

5 repartir flyers i pósters 27 27 0 P

6 inclusió banners a les Web de les entitats col·laboradores 27 27 0 P

7
inclusió de la difusió del concurs al fulletó de programa d'activitats culturals de l'ajuntament i del Festival de les 

Arts al Carrer
25 25 0 A P

8 crear pàgines específiques de PhotoWalking a les xarxes socials 27 27 0 P

9 crear blog específic sobre PhotoWalking 26 26 0 P

10 cunyes publicitàries a ràdio Capdepera 27 36 0 P P P P P P P P P P P P

11 reportatge informatiu a la revista digital Cap Vermell 29 29 0 P

12 remetre informació a les entitats col·laboradores i les oficines d'informació turística 26 26 0 P

1 supervisió i control 27 36 0 P P P P P P P P

2 dotar de contingut la Web 27 24 0 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

3 dotar de contingut les xarxes socials 27 24 0 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

4 interactuar amb les persones que escriuen a les xarxes socials 27 24 0 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

5 resoldre incidències 27 24 0 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

1 convocar al jurat per a que emeti el fallo de les fotografies guanyadores 37 37 0 P

2 Donar a conèixer el premi del públic (fotografia més votada a Facebook) 37 37 0 P

3 publicar a la Web i a les xarses socials el fallo del jurat i del públic popular 37 37 0 P

4 posar-nos en contacte amb els guanyadors i informar-los del premi 37 37 0 P

5 fer entrega dels premis 38 38 0 P

6 avaluació dels resultats obtinguts 40 42 0 P P P

7 analitzar l'idoneitat de realitzar una segona edició o d'activitats secundàries 43 44 0 P

8 dotar de contingut la Web i les xarxes socials 38 26 0 P P P P P P P P P P P P P

9 interactuar amb les persones que escriuen a les xarxes socials 38 26 0 P P P P P P P P P P P P P

OK

AGOST SEPTEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBREJULIOLJUNY

#N/A

P P

P

P P

#N/A

P
O

ST
P

R
O

D
U

C
C

IÓ
: 

D
e

sp
ré

s 

d
e

l c
o

n
cu

rs

P PP P

P P

P P P P

P P

P P P P

P P

#N/A

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

: 

D
u

ra
n

t 
el

 

co
n

cu
rs

40%

P
ro

m
o

ci
ó

 c
o

n
cu

rs

P P P P

OK

P
R

EP
R

O
D

U
C

C
IÓ

: 
P

re
p

ar
ac

ió
 

co
n

cu
rs

22 31 35
Fase N°

PERIODE % 

Cumpl. 44 52

 



Màster Gestió Cultural  Catalina Mª Vallespir Rayó 
Treball Final Master  10 de juliol de 2012 
PHOTOWALKING  96 

 

- 77 - 

 

MES / SETMANA JUNIO

   ACTIVITATS Ini. Fin. 1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 26 Realizadas Pendientes Aplazadas

1 signatura conveni col·laboració promotora i ajuntament de Capdepera 25 25 0 0 1 1

2 redacció de les bases del concurs 22 23 100 2 0 0

3 ratificació de les bases del concurs 25 25 0 0 1 1

4 elecció dels premis i negociació amb les entitats col·laboradores per la donació dels mateixos 22 23 100 2 0 0

4 signatura d'aprovació dels premis a atorgar 26 26 0 0 1 0

5 adquisició domini www.photowalkingcapdepera.org 24 24 100 1 0 0

6 disseny i creació de la Web www.photowalkingcapdepera.org on es farà el concurs 25 26 0 0 2 1

7 dotació de continguts de la Web 26 24 0 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 0 27 0

8  traduir les bases en tots els idiomes del concurs: català, castellà, angles i alemany 24 25 100 2 0 0

9  traduir els continguts de la web en tots els idiomes del concurs: català, castellà, angles i alemany 25 26 0 0 2 1

1 creació i disseny de la identitat gràfica i del manual d’imatge corporativa 25 26 0 0 2 1

2 llençament Web 27 27 0 0 1 0

3 encarregar disseny material promocional (flyers i pòsters) 25 25 0 0 1 1

4 impressió flyers i pòsters 26 26 0 0 1 1

5 repartir flyers i pósters 27 27 0 0 1 0

6 inclusió banners a les Web de les entitats col·laboradores 27 27 0 0 1 0

7
inclusió de la difusió del concurs al fulletó de programa d'activitats culturals de l'ajuntament i del Festival de les 

Arts al Carrer
25 25 0 0 1 1

8 crear pàgines específiques de PhotoWalking a les xarxes socials 27 27 0 0 1 0

9 crear blog específic sobre PhotoWalking 26 26 0 0 1 0

10 cunyes publicitàries a ràdio Capdepera 27 36 0 0 12 0

11 reportatge informatiu a la revista digital Cap Vermell 29 29 0 0 1 0

12 remetre informació a les entitats col·laboradores i les oficines d'informació turística 26 26 0 0 1 0

1 supervisió i control 27 36 0 0 10 0

2 dotar de contingut la Web 27 24 0 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 0 26 0

3 dotar de contingut les xarxes socials 27 24 0 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 0 26 0

4 interactuar amb les persones que escriuen a les xarxes socials 27 24 0 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 0 26 0

5 resoldre incidències 27 24 0 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 0 26 0

1 convocar al jurat per a que emeti el fallo de les fotografies guanyadores 37 37 0 0 1 0

2 Donar a conèixer el premi del públic (fotografia més votada a Facebook) 37 37 0 0 1 0

3 publicar a la Web i a les xarses socials el fallo del jurat i del públic popular 37 37 0 0 1 0

4 posar-nos en contacte amb els guanyadors i informar-los del premi 37 37 0 0 1 0

5 fer entrega dels premis 38 38 0 0 1 0

6 avaluació dels resultats obtinguts 40 42 0 0 3 0

7 analitzar l'idoneitat de realitzar una segona edició o d'activitats secundàries 43 44 0 0 2 0

8 dotar de contingut la Web i les xarxes socials 38 26 0 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 0 15 0

9 interactuar amb les persones que escriuen a les xarxes socials 38 26 0 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 0 15 0
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MES / SETMANA

   ACTIVITATS Ini. Fin.

1 signatura conveni col·laboració promotora i ajuntament de Capdepera 25 25 0 Promotora: Catalina Mª Vallespir Rayó - Batle Ajuntament Capdepera: Rafel Fernández

2 redacció de les bases del concurs 22 23 100 C. Vallespir

3 ratificació de les bases del concurs 25 25 0 Junta Govern Ajuntament Capdepera

4 elecció dels premis i negociació amb les entitats col·laboradores per la donació dels mateixos 22 23 100 C. Vallespir - batle ajuntament - presidents associacions col·laboradores

4 signatura d'aprovació dels premis a atorgar 26 26 0 C. Vallespir - batle ajuntament - presidents associacions col·laboradores

5 adquisició domini www.photowalkingcapdepera.org 24 24 100 Tècnic informàtic ajuntament 

6 disseny i creació de la Web www.photowalkingcapdepera.org on es farà el concurs 25 26 0
Tècnic informàtic ajuntament amb les indicacions de C. Vallespir i P. Cortada (tècnic 

cultura ajuntament)

7 dotació de continguts de la Web 26 24 0 C. Vallespir - P. Cortada

8  traduir les bases en tots els idiomes del concurs: català, castellà, angles i alemany 24 25 100 traductor ajuntament Capdepera

9  traduir els continguts de la web en tots els idiomes del concurs: català, castellà, angles i alemany 25 26 0 traductor ajuntament Capdepera

1 creació i disseny de la identitat gràfica i del manual d’imatge corporativa 25 26 0 personal designat per l'ajuntament

2 llençament Web 27 27 0 tècnic informàtic - P. Cortada

3 encarregar disseny material promocional (flyers i pòsters) 25 25 0 P. Cortada

4 impressió flyers i pòsters 26 26 0 impremta empresa externa - ordre P. Cortada

5 repartir flyers i pósters 27 27 0 auxiliar administratiu ajuntament Capdepera - ordre P. Cortada

6 inclusió banners a les Web de les entitats col·laboradores 27 27 0 tècnic informàtic 

7
inclusió de la difusió del concurs al fulletó de programa d'activitats culturals de l'ajuntament i del Festival de les 

Arts al Carrer
25 25 0 P. Cortada

8 crear pàgines específiques de PhotoWalking a les xarxes socials 27 27 0 tècnic informàtic - instruccions C. Vallespir

9 crear blog específic sobre PhotoWalking 26 26 0 tècnic informàtic - instruccions C. Vallespir

10 cunyes publicitàries a ràdio Capdepera 27 36 0 P. Cortada

11 reportatge informatiu a la revista digital Cap Vermell 29 29 0 C. Vallespir - P. Cortada

12 remetre informació a les entitats col·laboradores i les oficines d'informació turística 26 26 0 P. Cortada

1 supervisió i control 27 36 0 C. Vallespir - P. Cortada

2 dotar de contingut la Web 27 24 0 C. Vallespir - P. Cortada

3 dotar de contingut les xarxes socials 27 24 0 C. Vallespir  

4 interactuar amb les persones que escriuen a les xarxes socials 27 24 0 C. Vallespir  

5 resoldre incidències 27 24 0 C. Vallespir - P. Cortada

1 convocar al jurat per a que emeti el fallo de les fotografies guanyadores 37 37 0 C. Vallespir - P. Cortada

2 Donar a conèixer el premi del públic (fotografia més votada a Facebook) 37 37 0 C. Vallespir   

3 publicar a la Web i a les xarses socials el fallo del jurat i del públic popular 37 37 0 C. Vallespir   

4 posar-nos en contacte amb els guanyadors i informar-los del premi 37 37 0 C. Vallespir - P. Cortada

5 fer entrega dels premis 38 38 0
Batle Ajuntament Rafel Fernández - regidora cultura Carme (organitza C. Vallespir, P. 

Cortada)
6 avaluació dels resultats obtinguts 40 42 0 C. Vallespir - P. Cortada

7 analitzar l'idoneitat de realitzar una segona edició o d'activitats secundàries 43 44 0 C. Vallespir - P. Cortada

8 dotar de contingut la Web i les xarxes socials 38 26 0 C. Vallespir   

9 interactuar amb les persones que escriuen a les xarxes socials 38 26 0 C. Vallespir   
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MES / SETMANA

   ACTIVITATS Ini. Fin. 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51

1 seleccionar les fotografies 37 37 0 P

2
sol·licitar als participants que enviïn per correu electrònic aquelles que no tenen la qualitat suficient per a ser 

projectades 
37 37 0 P

3 seleccionar la música (lliure, creative commons) 37 37 0 P

4 dissenyar la projecció, unió de fotografia + música 37 37 0 P

5 difondre l'esdeveniment (xarxes socials, ràdio, premsa local) 37 37 0 P

6 realitzar les connexions necessàries de llum, so, projectors i ordinadors per dur a terme la projecció 38 38 0 P

7 fer les proves audiovisuals pertinents abans del esdeveniment 38 38 0 P

8 fer la projecció audiovisual juntament amb les projeccions de Norbert Schäffer 38 39 0 P P

9 elaborar un vídeo amb les projeccions 40 41 0 P P

10 difusió del vídeo a través de les xarxes socials, You Tube, Vimeo i similars 42 43 0 P P

1 disseny ruta - producte turísitc cultural 22 24 100 OK OK

2 encarregar creació i disseny del material de difusió 25 26 0 P P

3 repartir flyers i pósters 26 26 0 P

4 remetre informació a les entitats col·laboradores i les oficines d'informació turística 26 26 0 P

5 difusió a través de la web pròpia, del ajuntament i de les xarxes socials 27 37 0 P P P P P P P P P

6 contacte i difusió a través de les associacions de nordic walking 27 37 0 P P P P P P P P P

7 realització de la ruta 28 36 0 P P P P P

8 avaluació dels resultats obtinguts 40 42 0 P P P

9 analitzar l'idoneitat de la continuïtat de la ruta 43 43 0 P

1 Redacció de les bases de l'edició escolar 44 45 0 P

2 Seleccionar els temes a fotografiar 44 45 0 P

3 encarregar disseny de l'edició per a estudiants de secundària i batxiller 44 45 0 P

4 Implicar al institut de Capdepera i als mestres per l'èxit de l'edició 46 47 0 P P

5 Crear un apartat específic del concurs escolar a www.photowalkingcapdepera.org 48 48 0 P

6 Crear una pàgina a tuenti (xarxa social juvenil) 49 49 0 P

7 dotar de continguts específics la web i la xarxa social 49 11 0 P P P

8 interactuar amb les persones que escriuen a les xarxes socials 49 11 0 P P P

9 Promocionar l'edició escolar a les classes 3 4

10 seleccionar les fotografies guanyadores 11 11 0

11 informar als guanyadors 11 11 0

12 fer l'entrega de premis 11 11 0

13 difondre a través de la web i les xarxes socials les fotografies guanyadores 11 11 0

1 Redacció de les bases 44 44 0

2 Seleccionar els temes a fotografiar 44 44 0

3 encarregar la creació i disseny del material de difusió 45 45 0 P

4 repartir flyers i pósters 46 46 0 P

5 remetre informació a les entitats col·laboradores i les oficines d'informació turística 46 46 0 P

6 difusió a través de la web pròpia, del ajuntament i de les xarxes socials 46 13 0 P P P P P P

7 dotar de continguts específics la web i les xarxes socials 46 13 0 P P P P P P

8 interactuar amb les persones que escriuen a les xarxes socials 46 13 0 P P P P P P

9 seleccionar les fotografies guanyadores 13 13 0

10 informar als guanyadors i fer l'entrega de premis 13 14 0

11 fer l'entrega de premis 13 14 0

12 difondre a través de la web i les xarxes socials les fotografies guanyadores 13 14 0
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MES / SETMANA JUNIO

   ACTIVITATS Ini. Fin. 1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 26 Realizadas Pendientes Aplazadas

1 seleccionar les fotografies 37 37 0 0 1 0

2
sol·licitar als participants que enviïn per correu electrònic aquelles que no tenen la qualitat suficient per a ser 

projectades 
37 37 0 0 1 0

3 seleccionar la música (lliure, creative commons) 37 37 0 0 1 0

4 dissenyar la projecció, unió de fotografia + música 37 37 0 0 1 0

5 difondre l'esdeveniment (xarxes socials, ràdio, premsa local) 37 37 0 0 1 0

6 realitzar les connexions necessàries de llum, so, projectors i ordinadors per dur a terme la projecció 38 38 0 0 1 0

7 fer les proves audiovisuals pertinents abans del esdeveniment 38 38 0 0 1 0

8 fer la projecció audiovisual juntament amb les projeccions de Norbert Schäffer 38 39 0 0 2 0

9 elaborar un vídeo amb les projeccions 40 41 0 0 2 0

10 difusió del vídeo a través de les xarxes socials, You Tube, Vimeo i similars 42 43 0 0 2 0

1 disseny ruta - producte turísitc cultural 22 24 100 3 0 0

2 encarregar creació i disseny del material de difusió 25 26 0 0 2 0

3 repartir flyers i pósters 26 26 0 0 1 0

4 remetre informació a les entitats col·laboradores i les oficines d'informació turística 26 26 0 0 1 0

5 difusió a través de la web pròpia, del ajuntament i de les xarxes socials 27 37 0 0 11 0

6 contacte i difusió a través de les associacions de nordic walking 27 37 0 0 11 0

7 realització de la ruta 28 36 0 0 5 0

8 avaluació dels resultats obtinguts 40 42 0 0 3 0

9 analitzar l'idoneitat de la continuïtat de la ruta 43 43 0 0 1 0

1 Redacció de les bases de l'edició escolar 44 45 0 0 2 0

2 Seleccionar els temes a fotografiar 44 45 0 0 2 0

3 encarregar disseny de l'edició per a estudiants de secundària i batxiller 44 45 0 0 2 0

4 Implicar al institut de Capdepera i als mestres per l'èxit de l'edició 46 47 0 0 2 0

5 Crear un apartat específic del concurs escolar a www.photowalkingcapdepera.org 48 48 0 0 1 0

6 Crear una pàgina a tuenti (xarxa social juvenil) 49 49 0 0 1 0

7 dotar de continguts específics la web i la xarxa social 49 11 0 P P P P P P P P P 0 4 0

8 interactuar amb les persones que escriuen a les xarxes socials 49 11 0 P P P P P P P P P 0 4 0

9 Promocionar l'edició escolar a les classes 3 4 P P 0 0 0

10 seleccionar les fotografies guanyadores 11 11 0 P 0 0 0

11 informar als guanyadors 11 11 0 P 0 0 0

12 fer l'entrega de premis 11 11 0 P 0 0 0

13 difondre a través de la web i les xarxes socials les fotografies guanyadores 11 11 0 P 0 0 0

1 Redacció de les bases 44 44 0 0 1 0

2 Seleccionar els temes a fotografiar 44 44 0 0 1 0

3 encarregar la creació i disseny del material de difusió 45 45 0 0 1 0

4 repartir flyers i pósters 46 46 0 0 1 0

5 remetre informació a les entitats col·laboradores i les oficines d'informació turística 46 46 0 0 1 0

6 difusió a través de la web pròpia, del ajuntament i de les xarxes socials 46 13 0 P P P P P P P P P P P 0 7 0

7 dotar de continguts específics la web i les xarxes socials 46 13 0 P P P P P P P P P P P 0 7 0

8 interactuar amb les persones que escriuen a les xarxes socials 46 13 0 P P P P P P P P P P P 0 7 0

9 seleccionar les fotografies guanyadores 13 13 0 P 0 0 0

10 informar als guanyadors i fer l'entrega de premis 13 14 0 P P 0 0 0

11 fer l'entrega de premis 13 14 0 P P 0 0 0

12 difondre a través de la web i les xarxes socials les fotografies guanyadores 13 14 0 P P 0 0 0

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
12 12 13 13 12 12 12 12 16 10 14 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 304
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

* En cas que l'anàlisi de la 1ª edició sigui positiu i es decideixi fer activitats secundàries es procedirà a la realització de les mateixes
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MES / SETMANA

   ACTIVITATS Ini. Fin.

1 seleccionar les fotografies 37 37 0 C. Vallespir - P. Cortada

2
sol·licitar als participants que enviïn per correu electrònic aquelles que no tenen la qualitat suficient per a ser 

projectades 
37 37 0 C. Vallespir   

3 seleccionar la música (lliure, creative commons) 37 37 0 C. Vallespir   

4 dissenyar la projecció, unió de fotografia + música 37 37 0 persona designada per P. Cortada

5 difondre l'esdeveniment (xarxes socials, ràdio, premsa local) 37 37 0 C. Vallespir - P. Cortada

6 realitzar les connexions necessàries de llum, so, projectors i ordinadors per dur a terme la projecció 38 38 0 tècnic llum i só contractat per ajuntament Capdepera - supervisió C. Vallespir

7 fer les proves audiovisuals pertinents abans del esdeveniment 38 38 0 tècnic llum i só contractat per ajuntament Capdepera - supervisió C. Vallespir

8 fer la projecció audiovisual juntament amb les projeccions de Norbert Schäffer 38 39 0 tècnic llum i só contractat per ajuntament Capdepera - supervisió C. Vallespir

9 elaborar un vídeo amb les projeccions 40 41 0 persona designada per P. Cortada

10 difusió del vídeo a través de les xarxes socials, You Tube, Vimeo i similars 42 43 0 C. Vallespir

1 disseny ruta - producte turísitc cultural 22 24 100 C. Vallespir - P. Cortada

2 encarregar creació i disseny del material de difusió 25 26 0 P. Cortada

3 repartir flyers i pósters 26 26 0 auxiliar administratiu ajuntament Capdepera - ordre P. Cortada

4 remetre informació a les entitats col·laboradores i les oficines d'informació turística 26 26 0 P. Cortada

5 difusió a través de la web pròpia, del ajuntament i de les xarxes socials 27 37 0 C. Vallespir - P. Cortada

6 contacte i difusió a través de les associacions de nordic walking 27 37 0 C. Vallespir  

7 realització de la ruta 28 36 0 Guia - personal ajuntament Capdepera

8 avaluació dels resultats obtinguts 40 42 0 C. Vallespir - P. Cortada

9 analitzar l'idoneitat de la continuïtat de la ruta 43 43 0 C. Vallespir - P. Cortada

1 Redacció de les bases de l'edició escolar 44 45 0 C. Vallespir - aprova Junta Govern ajuntament Capdepera

2 Seleccionar els temes a fotografiar 44 45 0 C. Vallespir - P. Cortada

3 encarregar disseny de l'edició per a estudiants de secundària i batxiller 44 45 0 P. Cortada

4 Implicar al institut de Capdepera i als mestres per l'èxit de l'edició 46 47 0 C. Vallespir - P. Cortada

5 Crear un apartat específic del concurs escolar a www.photowalkingcapdepera.org 48 48 0 tècnic informàtic - supervisa Cati Vallespir

6 Crear una pàgina a tuenti (xarxa social juvenil) 49 49 0 tècnic informàtic - supervisa Cati Vallespir

7 dotar de continguts específics la web i la xarxa social 49 11 0 C. Vallespir

8 interactuar amb les persones que escriuen a les xarxes socials 49 11 0 C. Vallespir

9 Promocionar l'edició escolar a les classes 3 4 C. Vallespir - P. Cortada

10 seleccionar les fotografies guanyadores 11 11 0 Jurat - coordina C. Vallespir i P. Cortada

11 informar als guanyadors 11 11 0 C. Vallespir - P. Cortada 

12 fer l'entrega de premis 11 11 0 entrega regidora cultura - organitza C. Vallespir - P. Cortada

13 difondre a través de la web i les xarxes socials les fotografies guanyadores 11 11 0 C. Vallespir

1 Redacció de les bases 44 44 0 C. Vallespir - aprova Junta Govern ajuntament Capdepera

2 Seleccionar els temes a fotografiar 44 44 0 C. Vallespir - P. Cortada

3 encarregar la creació i disseny del material de difusió 45 45 0 P. Cortada

4 repartir flyers i pósters 46 46 0 auxiliar administratiu ajuntament Capdepera - ordre P. Cortada

5 remetre informació a les entitats col·laboradores i les oficines d'informació turística 46 46 0 P. Cortada

6 difusió a través de la web pròpia, del ajuntament i de les xarxes socials 46 13 0 C. Vallespir - P. Cortada

7 dotar de continguts específics la web i les xarxes socials 46 13 0 C. Vallespir

8 interactuar amb les persones que escriuen a les xarxes socials 46 13 0 C. Vallespir

9 seleccionar les fotografies guanyadores 13 13 0 Jurat - coordina C. Vallespir i P. Cortada

10 informar als guanyadors i fer l'entrega de premis 13 14 0 C. Vallespir - P. Cortada

11 fer l'entrega de premis 13 14 0 entrega batle ajuntament - organitza C. Vallespir - P. Cortada

12 difondre a través de la web i les xarxes socials les fotografies guanyadores 13 14 0 C. Vallespir
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* En cas que l'anàlisi de la 1ª edició sigui positiu i es decideixi fer activitats secundàries es procedirà a la realització de les mateixes
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ANNEX 14 – DIAGNÒSTIC TECNOLÒGIC - PHOTOWALKING 
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ANNEX 15 – LEGISLACIÓ EMPRESES  

 

La legislació que afecta a la constitució de l’empresa com a societat és: 

 Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores 

per a fomentar la inversió i la creació d'ocupació i en el mateix sentit el recentment aprovat Real 

Decret Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats 

serveis.  

 el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que se aprova el text refós de la Llei de Societats 

de Capital 

 ordenances municipals sobre llicències d’activitat 

 Reial decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre 

Societats i recentment donada la conjuntura econòmica també aplica el Reial Decret Llei 12/2012, de 

30 de març, pel qual s’introdueixen diverses mesures tributàries i administratives dirigides a la 

reducció del dèficit públic 

 Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit (IVA) 

 Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques  

 Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSIC) i 

Llei 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d'Impuls de la Societat de la Informació (LISI) 

 Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). L'art. 

82 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, que 

entrà en vigor el dia 1 de gener de 2004, modifica l'art. 37 de la LOPD 

 

SEGURETAT SOCIAL 

Ley del Desempleo para trabajadores autónomos 
Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad 
de los trabajadores autónomos. 

Reglamento de desarrollo de la Ley del Desempleo para trabajadores autónomos 
Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que 
se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. 

Reforma Laboral 2012 
Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.  
 
Normas de cotización 2012  
Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la 
Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación 
profesional para el ejercicio 2012. 
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Calendario Laboral 2012  
Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de 
fiestas laborales para el año 2012. 
 
Calendario de días inhabiles 2012  
Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Secretaría Estado para la Función Pública, por la que se establece 
el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2012, a 
efectos de cómputo de plazo.  
 
Ley del Estatuto del trabajo autónomo  
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 
 
Regulación del contrato del trabajador económicamente dependiente  
Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en 
materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente y su registro y se crea el Registro 
Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos. 
 
Guía del Estatuto del Trabajo Autónomo 
 
Tarifa de primas para la cotización por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
Redación dada para la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 
 
Decreto que regula el Régimen de Autónomos  
Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el régimen especial de la Seguridad Social de los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos. 
 
Reglamento sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en 
la Seguridad Social 
Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de 
empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social. 
 
Decreto que regula las contingencias profesionales de los trabajadores Autónomos y la ampliación de la 
prestación por incapacidad temporal 
Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contingencias 
profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los 
trabajadores por cuenta propia. 
 
Maternidad y riesto durante el embarazo 
Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la 
Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. 
 
Reforma Seguridad Social 2008 
Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. 
 
Apertura de Centros de Trabajo 
Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 
 
Envío del Certificado de Empresa al Servicio Público de Empleo 
Orden TIN/790/2010, de 24 de marzo, por la que se regula el envío por las empresas de los datos del 
certificado de empresa al Servicio Público de Empleo Estatal por medios electrónicos. 



Màster Gestió Cultural  Catalina Mª Vallespir Rayó 
Treball Final Master  28 de juny de 2012 
PHOTOWALKING  96 

 

- 89 - 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Ley de la Propiedad Intelectual  
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual. 

Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad 
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad. 

Ley de Marcas 
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. 

Ley de Industria 
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.  

Registro Industrial 
Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial. 

PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES 

Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

Ley de condiciones generales de la contratación  
Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación. 

Ley de competencia desleal  
Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. 

Modificación del Régimen de competencia desleal y de la publicidad 
Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la 
publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. 

Ley de Horarios Comerciales  
Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales. 

 

SUSPENSIÓN DE PAGOS 

Ley Concursal  
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

HACIENDA 

Declaración Censal y NIF I 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Declaración Censal y NIF II 
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 
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procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos 

Declaración Censal y NIF III 
ORDEN EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, 
modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal 
simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. 

Nueva composición del N.I.F  
Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la composición del número de identificación 
fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica. 

Impuesto de Actividades Económicas I 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

Impuesto de Actividades Económicas II 
Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción 
del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

Impuesto de Actividades Económicas III 
Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas 2009 (CNAE-2009). 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas - IRPF I 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas - IRPF II 
Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 
304/2004, de 20 de febrero. 

Impuesto sobre Sociedades I 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo. 

Impuesto sobre Sociedades II 
Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre régimen fiscal de las cooperativas 

Impuesto sobre Sociedades III 
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades. 

Impuesto sobre Sociedades IV 
Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 

Impuesto sobre el Valor Añadido - IVA I 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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Impuesto sobre el Valor Añadido - IVA II 
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

Devolución del IVA "mes a mes" 
Real Decreto 2126/2008, de 26 de diciembre,por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, así como el Reglamento General 
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 
de julio. 

R.D. sobre obligación de facturación  
Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Facturación Telemática I 
Orden EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación 
telemática y conservación electrónica de facturas, contenidas en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 

Facturación Telemática II  
Resolución 2/2003 de 14 de febrero del Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
sobre determinados aspectos relacionados con la facturación telemática. 

Nuevos modelos de Cuentas Anuales 
Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la presentación en el 
Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Ley Orgánica de Protección de Datos 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMERCIO ELECTRÓNICO 

Ley de servicios de las sociedad de la información y de Comercio Electrónico  
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 
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ANNEX 16 – INDICADORS CODI ÈTIC ETICENTRE 
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