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PROJECTE INCIRCLE 

Es tracta d’un projecte europeu INTERREG MED (subvencionat al 85% amb fons FEDER de 

desenvolupament regional) liderat per la ciutat italiana de Trieste i que es denomina INCIRCLE, que 

és l’acrònim de “Donar suport a zones insulars i àrees amb baixa densitat de població en la 

transició cap una economia turística més circular”. La temàtica del projecte és  l’economia circular 

aplicada al sector del turisme. L’àmbit temporal del desenvolupament és entre novembre del 2019 i 

juny del 2022. En el projecte participen 4 ciutats mediterrànies a més de Palma: Himara (Albània), 

Gozo (Malta), Rethymno (Creta-Grècia) i Làrnaca (Xipre). Addicionalment també hi participen els 

Governs regionals de cada una de les ciutats implicades i altres socis tecnològics. 

Objectiu general del projecte 

Adaptant i aplicant els principis de l’economia circular al turisme en illes i àrees de baixa 

densitat de població, el projecte promourà la definició de estratègies regionals pel turisme 

sostenible. En el marc d’aquest projecte es posarà l’atenció en quatre sectors principals: 

eficiència energètica, mobilitat sostenible, residus i gestió de l’aigua. Cada territori que 

participa dins el projecte, va triar sobre quin sector volia que la seva participació s’hi 

desenvolupés. A Palma, està participant en el projecte dins l’àrea de residus perquè el 

projecte encaixava perfectament amb el nostre programa de prevenció de residus,  el qual 

es va aprovar el juny passat. 

En cada territori s’haurà haver descrit una estratègia regional (en el cas de Palma, amb 

col·laboració del Govern, implementarem una estratègia sobre l’economia turística circular) i 

dins aquesta, s’haurà de desenvolupar un projecte pilot a nivell municipal a mode de 

demostrador de l’estratègia implementada. 

Les estratègies regionals es basaran, per una banda, en coneixements disponibles generats 

per la comunitat científica i per projectes europeus ja finalitzats i per altra, en un conjunt 

d’indicadors de circularitat que permetran, tant l’avaluació del destí turístic associat, com el 

monitoratge de la implementació de les estratègies regionals desenvolupades en cada cas.  

L’objectiu final del projecte és a més difondre els resultats del mateix més enllà del territori 

original del projecte i així poder arribar a tota la Unió Europea perquè els resultats puguin 

ser aprofitats en altres territoris.  

Enfocament al projecte: 

Dins el projecte es considera que ja existeixen molts de coneixements, directrius i eines, tant 

del món científic com d’altres projectes europeus finalitzats, sobre el turisme sostenible i 

que per tant, no s’inventarà res de nou.  

No obstant això, els professionals (ambientals i del turisme) s’enfronten a dificultats per 

accedir a aquesta gran quantitat de documentació, elaborar i adaptar metodologies i eines 

per les seves necessitats específiques, per la qual cosa no acaben seleccionant les eines més 

apropiades.   

Per tant, el projecte desenvoluparà una mapa de coneixement que guiarà als professionals a 

través de la documentació disponible i els explicarà com aquest coneixement es pot adaptar 

a les necessitats específiques del turisme en cada territori dels socis del projecte. També es 

disposarà d’una selecció d’eines. Els usuaris del mapa de coneixement exploraran els 
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materials disponibles seleccionant el problema específic al qual s’enfronten, mitjançant 

preguntes progressives cada vegada més específiques. Aquest mapa serà una plataforma 

online interactiva, i des del punt de vista dels usuaris, integrada en el portal MED (Interreg 

MED). Un sistema de classificació dels usuaris ajudarà a identificar l’eina i els documents més 

útils.  

Al costat del mapa de coneixement es desenvoluparà un inventari d’indicadors de 

circularitat per avaluar el sector turístic respecte a la implementació dels conceptes de 

circularitat. El sistema europeu d’indicadors del turisme establirà les premisses per a la 

revisió d’indicadors en termes circulars, amb l’objectiu final d’avaluar l’estat actual del sector 

turístic (respecte a la circularitat) en els territoris dels socis del projecte i fer el monitoratge 

cap a un turisme més circular.  

Partint de les necessitat de cada municipi, amb els coneixements i els indicadors de 

circularitat desenvolupats, el Govern Autonòmic desenvoluparà a les Balears i amb la 

col·laboració de Palma, la seva pròpia estratègia regional per al turisme sostenible a través 

de la participació activa de les parts interessades (sector turístic, responsables polítics i 

legisladors, món empresarial i ciutadans), i el diàleg amb institucions locals i nacionals. El 

procés de definició de l’estratègia autonòmica es farà de baix cap a dalt i inclourà un ampli 

procés de discussió, establiment de prioritats i participació de les autoritat locals (Palma). 

Dins aquesta estratègia s’hauran de contemplar els quatre pilars del projecte INCIRCLE: 

residus, gestió de l’aigua, mobilitat sostenible i eficiència energètica.    

A Palma s’haurà de desenvolupar un projecte pilot per implementar l’estratègia prèviament 

acordada amb les parts interessades i el Govern, per tal de demostrar la viabilitat i 

l’efectivitat de l’enfocament proposat. A més de l’aplicació dels principis de l’economia 

circular al sector turístic a Palma, el pla d’acció local es centrarà específicament en la gestió 

dels residus aplicada en el sector turístic.  

Les activitat de transferència dels paquets de feina del projecte es faran de tal manera que 

identificaran els recursos financers per a les inversions més grans previstes per a la 

implementació de l’estratègia regional mentre que, els municipis podran implementar 

algunes petites accions pilot en el marc de les proves del paquet de feina.  

Desprès es seleccionarà un grup de replicadors pel projecte de totes les àrees MED. Cada 

replicador assistirà a una escola d’estiu per a familiaritzar-se amb l’enfocament del projecte i 

tindran la primera oportunitat de compartir experiències amb els socis del projecte (l’escola 

d’estiu s’organitzarà en combinació a una reunió del projecte i es convertirà en un temps per 

compartir experiències i resultats). 

Posteriorment, es realitzaran visites entre pars de socis, tenint d’aquesta forma l’oportunitat 

de visitar un o dos territoris dels implicats dins el projecte de manera circular i també allotjar 

una delegació de socis del projecte. Aquestes visites d’estudi es faran en igualtat de 

condicions, que farà que l’aprenentatge sigui mutu ja que cadascuna de les institucions 

replicadores redactarà una breu informe el qual proporcionarà els seus propis suggeriments 

a l’amfitrió.  

Resultats del projecte 
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- Una plataforma web que subministri el mapa de coneixement d’informació i documents 

disponibles , guies i eines. 

- L’estratègia regional de Balears amb criteris d’economia circular aplicada al sector turístic 

en quant a: residus, gestió de l’aigua, mobilitat sostenible i eficiència energètica. 

- La implementació d’un projecte pilot a nivell de Palma per avaluar el funcionament de 

l’estratègia regional. 

- Una sèrie d’indicadors per avaluar els destins turístics en concordança amb els principis de 

l’economia circular. 

 

El que s’espera de la participació del Govern Autonòmic dins el projecte 

- Contribuir a la recollida d’informació per a ser inclosa dins la plataforma de compartiment 

de coneixements. 

- Participació en un seminari de creació de capacitat. 

- Organització de 2 reunions o trobades amb les part interessades del sector turístic per a 

recollir informació per valorar el grau de sostenibilitat del sector turístic a les Balears.  

- Desenvolupar l’estratègia regional  en base al model operacional del projecte.  

- Donar suport a les autoritats de Palma per adaptar l’estratègia de Balears al nostre 

municipi.  

- Organitzar un taller de feina a nivell regional alineat amb oportunitats d’inversió, 

conjuntament amb Palma. 

- Participació en l’escola d’estiu que haurà de ser organitzada per formar a institucions 

replicadores.   

- Participació en les sessions de revisió de pars de socis del projecte. 

 

El que s’espera de la participació del municipi de Palma dins el projecte 

- Contribuir a la recollida d’informació per a ser inclosa dins la plataforma de compartiment 

de coneixements. 

- Participació en un seminari de creació de capacitat. 

- Organització de 2 reunions o trobades amb les part interessades del sector turístic per a 

recollir informació per valorar el grau de sostenibilitat del sector turístic del municipi.  

- Planificar i implementar l’acció pilot a nivell local. 

- Adaptar l’estratègia del Govern a nivell del municipi de Palma 

- Organitzar un taller de feina a nivell regional alineat amb oportunitats d’inversió, 

conjuntament amb el Govern. 

- Participació en l’escola d’estiu que haurà de ser organitzada per formar a institucions 

replicadores.  

- Organitzar visites d’estudi de les accions pilot a Palma per institucions replicadores. 

 

Durada del projecte 

La duració del projecte es de 32 mesos. Es desenvoluparà entre d’u de novembre de 2019 i 

el 30 de juny del 2022. 

 


