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Abstract 

This paper presents the argument that when tourist activities damage the environment, pu
blic policy instruments can be used to correct what could be regarded as market failure be
cause the environment component of tourism products is a public good which is not priced. 
Tourism taxes have become an important source of revenue for many tourist destinations. 
Ecotaxation crea te funds which may or may not be reinvested to serve environmental purposes. 
To illustrate this, we consider the Law 7/2001 approved by the Parliament of the Balearic 
Islands of a tourist tax. 

Introducció 

El sector turístic troba en la Comunitat Autonoma de les Illes Balears un deIs seus principals 
focus d'expansió, fet que queda reflexat no només per la seva aportació al VAB regionaF i a 1'0cu
pació3, sinó en el sentit més estrategic donat que condiciona el desenvolupament de tota l'econo
mia. Una nota important de quin ha estat el camÍ que ha seguit l' economia de les Illes Balears en 
els últims vint anys és que la taxa de producció ha estat positiva en el sector serveis i negativa en 
la resta de sectors. 

En la historia del turisme balear, potser el primer referent digne de menció és la Societat 
Foment del Turisme de Mallorca que a principis de segle va emprendre la promoció de les Illes a 
l'exterior. Segons la Cambra de Comer~ de Mallorca, Eivissa i Formentera l'any 1930 visitaren 
les Illes 35.000 turistes. Malgrat tot, la Guerra Civil i l'ai1lament internacional van impactar amb 
for~a el desenvolupament d'aquesta indústria fins que el 1951 es repren una trajectoria que avui 
es pot catalogar d' espectacular. A tÍtol d'exemple 127.000 turistes van visitar les Illes el 1951, 
una decada després ja eren 400.000, l' any 1973 la xifra s'havia multiplicat por cinc, a meitat deIs 
vuitanta la xifra oscil·lavaja al voltant deIs 4.500.000 i l'última temporada del segle XX compta 
amb gairebé 11.000.000 de visitants4• 

1. La denominada ecotaxa balear és en realitat un impost. La precisió terminologica és necess1'llia donat que la cone
guda ecotaxa té les característiques propies d'un impost, i no les d'una taxa, al no tractar de cobrir financerament un ob
jectiu pressupostari maxim; d'aquí que el del Borrador del Projecte de LIei s'hi refereixi com 'Impost ecoturístic'. 
Malgrat tot, hem decidit mantenir el terme ecotaxa ja que de fet el govern autonomic, I' oposició, els mitjans de comunica
ció i la societat, en general segueix utilitzant aquest substantiu. 

2 L'any 1999 la meitat del VAB de la CAlE, en concret un 50'40%, provenia directament del sector turístic, segons 
es despren de l' Informe Economic i Social elaborat per aquest any per "Sa Nostra", Caixa de Balears. 

3. També en Balears és superior el número de persones ocupades en aquest sector, que l'any 1993 representava el 
67'4% mentre que a Espanya era del 57'5%. 

4. Vegeu Conselleria de Turisme (1999). 
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Si bé és cert que l' arribada massiva de turisme ha tingut importants efectes positius sobre l' e
conomia illenca duent la seva població a ocupar el primer lloc en el ranking de les regions més ri
ques, no s'ha d'oblidar que ha incidit negativament sobre el medi ambient i els recursos natural s 
de les Illes i ha provocat una important disminució en la qualitat de vida deIs seus habitants. 

La perdua de qualitat de vida es deu entre altres factors als inconvenients derivats de la mas si
ficació de platges i espais naturals5, de la saturació de les carreteres i deIs serveis públics, de l'es
cassetat d' aigua potable6. de la creixent generació de residus solids urbans 7. de la continua degra
dació del territori, etc. 

El principal problema ambientallligat a l'activitat turística és, doncs, la congestió. La con
gestió turística té un efecte negatiu en la funció de consum deIs residents i no residents (si la seva 
funció d'utilitat conté algun parametre ambiental), i en la propia funció de producció de l'activi
tat turística (donada la dependencia del turisme deIs béns i serveis ambientals). En el fons, la con
gestió turística no és més que una manera ineficient de distribuir el principal recurs escas de les 
Illes: el territorio 

L' excés de degradació ambiental esdevé en resposta a una assignació de preus massa baixos 
deIs serveis turístics al no incloure les infraestructures públiques i els costos ambiental s associats 
al desenvolupament del sector turístico Així, els serveis turístics són infravalorats pel turista. 
Prova d'aixo és que la decisió relativa a la quantitat final de serveis turístics que han de ser pro
dui1s i, en conseqüencia, consumits es realitza de forma que és eficient per cada productor o con
sumidor individual pero ineficient per a la societat en conjunt. 

La introducció d'un impost o taxa sobre l'activitat turística permetria disminuir el portell de 
preu i, per tant, reduir el nivell de congestió turística8• La quantitat reduida depen de molts factors9 

relacionats amb la resposta de la demanda a l'increment de preus (elasticitat de demanda-preu). 

En el sector turístic existeix una variada gamma d'opcions impositives. Malgrat tot, per tal 
que un impost sigui efectiu ha d' estar relacionat amb el dany ambiental que suposa una unitat ad
dicional de contaminació. Existeixen dues raons per les quals aquesta condició pot no acomplir
se en el cas que ens ocupa. En primer lloc, poden existir efectes de localització, és a dir, els costos 
poden diferir en funció de les arees. 1, segon, el cost marginal pot diferir del cost mig; per exem
pIe, a baixos nivells de congestió el cost marginal pot ser baix, pero pot anar creixent més que 

5. Per una visió general de la situació del medi ambient en Balears és útil la consulta de l' informe elaborat per "Sa 
Nostra", Caixa de Balears (1997). 

6. Segons les estimacions realizades per la Conselleria de Medi Ambient (1999) es preveuen deficits hídrics impor
tants pels anys 2006 i 2016, excepte en l'illa de Menorca. 

7. Segons es despren de l'Informe sobre medi ambient del Ministerio de Medio Ambiente (1999), la CAIB té la pro
ducció per capita de residus més elevada de 1'Estat. 

8. El disseny de polítiques ambientals per corregir aquest portell de preus requereix l' estimació del dany marginal 
causat per l' activitat turística sobre el medi ambient. A pesar de la importancia de la degradació ambiental vinculada al 
sector turístic, no existeix en la CAIB cap treball en aquesta línia. L'únic intent, encara que no directament extrapolable, el 
constitueix la valoració monetaria deIs beneficis d'ús recreatiu que obtenen els turistes de la visita a espais naturals prote
gits realizat per Riera (2000). 

9. Factors com la repercusió de l' impost, les expectatives de movimient de preus i l' existencia de destins substitutius 
poden ser igualment importants. 
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proporcionalment a mesura que s 'incrementa la congestió. Tot aixo dificulta no només el disseny 
sinó també l' aplicació d'impostos ambientals en els destins turísties. 

La proposta del govern balear 

En aquest context, la CAIB proposa la creació d'un impost propi l'objectiu final del qual és 
obtenir recursos per financiar despeses lO dedicades a la reducció de la degradació ambiental com 
a conseqüencia de l' activitat turística. 

Ens trobem, doncs, davant un instrument financer de caracter autonomic, seguint la norma
tiva establerta en els textos legals que regulen els mecanismes de financiació de les Comunitats 
Autonomes (CCAA) per desenvolupar les seves propies competencies. Concretament, el marc ju
rídie relatiu als possibles instruments de financiació el trobem en la Constitució espanyolall , en la 
Llei Orgm1Íca de Financiació de Comunitats Autonomes (LOFCA)12 i en l'Estatut AutononlÍc 
Balear13• 

Així, de les competencies exclusives atribuldes per l'Estatut, es destaca la ordenació del terri
tori, el turisme o el patrimoni paisatgístic i d'interes per la Comunitat, més, segons l'article 149 
de la Constitució, les CCAA tenen competencies en el desenvolupament legislatiu i l'execució 
dins del seu territori de la legislació basiea de l'Estat en materia d' eco logia i medi ambient; en
cara que es matisa que dita competencia s'exercira sense perjudiei de les facultats de les CCAA 
per establir normes addicionals de protecció. D'altra banda, en l'article 148 es reconeix la pos si
bilitat d' assumir competencies en materia de protecció ambiental dins del seu llinbit territorial. 

Concretament, l' origen de la denonlÍnada ecotaxa és la Llei 12/1999 de 23 de desembre, de 
mesures tributaries, adnlÍnistratives i de funció pública i econonlÍques, la qual, en el seu artiele 
20, crea un "fons de rehabilitació d' espais turísties com mecanisme financer destinat a la remode
lació i rehabilitació de zones turístiques i a la recuperació de recursos i espais naturals i patrimo
nials de rellevancia turística". Així el mateix article assenyala que "la dotació anual del fons 
queda afectada exclusivament a les despeses directament relacionades amb els objectius indieats 
en l'apartat anterior". D'aquesta manera, la creació de l'impost respon a la necessitat d'obtenir 
recursos amb els quals cobrir aquest fons ambiental. 

La denominada ecotaxa és en realitat un impost directe que grava les estancies de les per
sones físiques, sigui quina sigui la seva residencia, en empreses turístiques d'allotjament si-

lO. Encara que, com assenyalaAdame (1996) els tributs ambientals autonomics haurien de perseguir també una in
temalizació deIs costos i un cambi de comportament desincentivador d'actituds contaminants. 

11. Constitució Espanyola de 1978, en el seu artiele 156 s'indiquen els principis de financiació de les Comunitats 
Autonomes, en el que es reconeix el d'autonomia financera; mentre que en l'artiele següent s'enumeren els possibles re
cursos de las hisendes autonomiques, entre els quals trobem els impostos propis. 

12. Llei Orglmica 8/1980, de 22 de setembre, de Finan<;:ament de Comunitats Autonomes (LOFCA). En els seus arti
eles 2 i 6 recull com principis basics la possibilitat d' establir tributs propis i de disposar de medis suficients per exercir les 
funcions derivades del seu ambit de competencies. 

13. Llei Organica 3/1999, de 8 de gener, de reforma de l'Estatut d'Autonomia. En el seu artiele 58 reconeix a la 
Comunitat Autonoma de les llIes Balears l' autonomia financera que li permet aconseguir el principi de suficiencia finan
cera per exercir les competencies propies de la Comunitat Autonoma. 
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tuades en el territori de les mes Balears, segons es despren del Borrador del Projecte de Llei 14. 

Constitueix, dones, el fet imponible de l'impost l'estada, comptada per dia o fracció. Així, el 
subjecte passiu és el encara que és l' empresa turística qui realitza la recaptació i pos
teriorment transfereix aBo recaptat a la hisenda autonomica, assumint, així, la tlgura de subs
titut 1S del contribuent. Per determinar la base es proposen tres pos si bies ob
jectiu; directe i indirecte. 

La auantitat de l' imoost determinada per la multiplicació del número de dies per la quota 
del tribut, la sempre sera una quantitat fixa per día d' estada o fracció, segons la següent tarifa: 

Hotels de 5 estrelles i apartaments de 4 daus 
Hotels de 3 i 4 estrenes i apartaments de 2 i 3 claus 
Hotels d' 1 i 2 estrenes i apartaments d' 1 clau 
Hotels rural s i d'interior 
Agroturisme 

AnaH§i detaUat 

2 euro 
1 euro 
50 centims 
leuro 
25 centims 

Amb l' objectiu de determinar en quina mesura s' ajusta al disseny de l' ecotaxa balear a un 
impost ambiental optim o subOptim, es realitza en el següent apartat un analisi detallat utilitzant 
els criteris descrits. 

Optimalitat de l'impost 

Sembla obvi que l' ecotaxa balear no busca abastar J' optim, donat que no s' aplica un tipus 
impositiu equivalent a la valoració monetaria del dany extem ni retorna el recaptat pel tribut vía 
transferencies de suma tlxa. Més avíat al contrari, ens trobem davant un impost afectat, al destinar 
la seva recaptació a la dotació d'un fons ambiental. L'afectació té el desavantatge d'un risc de so
bre o infrainversió pública derivada de l'assumpció d'objectius concrets. A més, el fet que les 
quantitats gastad es en els proposits ambientals poden variar alllarg del temps en funció de la re
captació en lloc d'atendre a las veritables necessitats ambientals genera importants ineficien
cies l6 . D' altra banda, els tipus impositius s'han determinat per necessitats clarament recaptato
ries. D'aquesta manera, tal com afirma Smith, I'afectació sembla que no duu a nivells optims de 
despesa en termes ambientals ni a nivells adequats de l'impost ambiental. En aquest sentit, la no 
afectació és, dones, necessaria per assegurar l'eficiencia17• 

Arnés, pretén un determinat esÜmdard de ambiental al mÍnim 
cost (cas deIs impostos costeficients), al no distingir tipus impositius segons la major o menor 
congestió turística. 

14. Vegeu Conselleria de Turisme (2000). 
15. Corresponen al substitut, la liqnidació, l'ingrés i la presentació de la declaració en ellloc i termini que regla

mentariament s' estableixin. 
16. Vegeu OCDE (1997). 
17. Encara, com assenyala Smith (1996), l'afectació de I'impost pot conduir a un majar suport social, aixo no sem

bla haver passat en les mes Balears. 
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Efectivitat ambiental 

Com s'ha indicat anteriorment, quan més es treta és la relació entre el problema que es tracta 
de reduir i el fet finalment gravat, major sera l' efectivitat ambiental de l' impost. En el cas de l' e
cotaxa balear, dita relació és clara. D'aquesta forma es justifica 1'elecció del número de dies 
d' estada com materia a gravar; donat que els problemes de congestió que es pretenen reduir es de
riven de la presencia massiva de visitants. Per aixo, al gravar el turista per la seva sola presencia, 
es pretén acomplir amb el principi regulador de les polítiques ambiental s contingudes tant en la 
Constitució Espanyola, com en l' Acta Única Europea de 1986, coneguda com 'qui contamina, 
paga'. 

Si bé és cert que cabria la possibilitat de gravar l' arribada de visitants sense tenir en compte el 
període d' estancia en les Illes, aixo suposaria un allunyament respecte la intencionalitat teorica 
de 1'impost, encara que hi hauria, aixo sí, un efecte positiu donat el volum d'ofertahotelera no re
glada 18 i la importancia creixent que esta adquirint el turisme de segona residencia. 

D'altra banda, en 1'anhlisi de 1'efectivitat ambiental de 1'impost, a més de la materia final
ment gravada, s'ha de tenir en compte el metode d'avaluació de la base imponible. 19 Així, d'entre 
els tres metodes d'estimació possibles s'incentiva l'utilització de l'estimació objectiva davant la 
directa. Aquest últim metode permet establir un major vincle entre el fet imponible i el problema 
ambiental, mentre que l' estimació objectiva no permet establir cap vincle, de manera que, proba
blement, la seva utilització implica una menor efectivitat de l'impost en termes ambientals. 

El tipus impositiu aplicat és un altre deIs elements d'analisi de l'efectivitat ambiental de l'im
post. En l' ecotaxa balear, el tipus escollit, és a dir, la tarifa fixa, és reconeguda com una quantitat 
modica20 en el projecte de llei, de manera que la finalitat desincentivadora desapareix, prevalent 
clarament l' objectiu recaptatori de la figura. A més, semblaria logic que, donada l' estacionalitat 
del turisme balear, el tipus impositiu varié s en cada temporada en funció de la quantitat de turis
tes. D'aquesta manera, no només seria coherent amb un disseny eficient de l'impost ambiental, 
sinó que també contribuiria a la desestacionalització de l' economia. 

Efectivitat fiscal 

L' ecotaxa balear, tal com ha sigut dissenyada, té un clar objectiu recaptatori. Així, el criteri 
de la capacitat de recaptació de l'impost ha estat absolutament decisiu en la seva definició. Tal 
com assenyala el propi títol del projecte de llej21 la finalitat de la recaptació impositiva és el fi
nan<;:ament de les 4espeses d'un fons ambiental. D'altra banda, per una administració de 1'impost 
més senzilla, es justifica la quantificació de la base imponible mitjan<;:ant sistemes d'estimació 

18. Volum que s'estima al voltant del 15%, segons el Govern Balear, i entre el 20,8% i 34,8% segonsErnst&Young. 
19. Textualment el Borrador del Projecte de Llei diu: "Encara que la llei estableix com a regim general de determina

ció de la base imponible el regim d' estimació directa, el text legal regula com opció el regim d' estimació objetiva i ho fa 
amb una vocació cIara potenciadora d' aquest regim de determinació de la base imponible". 

20. Textualment el Borrador del Projecte de Llei diu: "És una quantitat mOdica per turista: entre les 160-170 ptes. per 
persona i dia" . 

21. Títol del BOI:rador: "Projecte de llei de creació d'un impost sobre estancies en establiments d'allotjament turístic 
per la dotació d'un fons per la millora de l'activitat turística i la preservació del medi ambient". 
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objectius, a l' assimilar-se al metode de cobrament de l'IVA (per exemple). El desig de senzillesa 
administrativa queda igualment reflexat en el sistema de determinació de la quota tributaria, és a 
dir, d'una tarifa constant per dia. 

S'ha de valorar, a més, la possibilitat d'integració de l' ecotaxa en els processos de reforma 
fiscal verda. Un deIs objectius22 de tals reformes és utilitzar la recaptació de 1'imposició ambien
tal per reduir les carregues sobre el treball, de tal manera que pugui aconseguir tant una millora 
d'eficEmcia del sistema (dividend economic-fiscal) com una millora en 1'ocupació (dividend la
boral). Respecte la possibilitat d'aplicar 1'argument d'eficiencia no ambiental s'han de contem
plar els possibles efectes de l'aplicació de 1'impost en 1'eficiencia del sistema impositiu. En 
aquest sentit, no s' adivina l' existencia de cap doble dividendo 

Finalment, per analitzar l'incidencia fiscal de l' ecotaxa és precís coneixer l' efecte sobre l' o
ferta i la demanda del producte gravat, és a dir, sobre el número d'estancies turístiques. 
L' aplicació de l' ecotaxa implica un desplas,:ament de l' oferta cap a l' esquerra, donada la rigidesa 
deIs factors en el curt termini. Els efectes depenen, doncs, de l' elasticitat demanda-preu de la de
manda turística. 

En aquest sentit, en un intent de modelitzar la demanda turística i estimar l' elasticitat de de
manda-preu, un recent estudi d' Aguiló, Riera i Rosselló assenyala com l' efecte preu global sobre 
la demanda turística brit~mica23 i alemanya24 llens,:a un valor per l' elasticitat de l' 1 %, que traslla
dat al número total d'arribades intemacionals suposa 125.000 entrades menys25. Els autors indi
quen que, al no disposar d'estimacions de la elasticitat d'oferta, no es pot avaluar la quantia de 
1'impost que repercuteix exactament sobre els turistes encara que les baixes elasticitats de la de
manda semblen confirmar que es trasllada gran part de 1'impost. Finalment, cal remarcar que, do
nat el baix valor de l' elasticitat de la demanda, el poder recaptatori de l' impost és elevat, podent
se aproximar a través del producte entre la quantia diaria de l' impost turístic, el número de dies 
d'estada mig i el número d'arribades intemacionals, cosa que dóna un valor de 13.664 milions de 
pessetes/any. 

Incidencia economica 

Al' analitzar els possibles efectes de la introducció de l' ecotaxa la qüestió rellevant és coneixer 
en quina mesura repercuteix sobre el preu del producte turístic, donat que, en última instancia, aixo 
afecta la competitivitat via preu de l' economia, és a 00, sobre la competitivitat a curt termini. Per pe-

22. Seguint a Gago i Labandeira (1999) els objectius de l' anomenat model extensiu de reforma fiscal verda són tres: 
primer, un objectiu economic-fiscal que consisteix en reduir les perdues d' eficiencia causades pels elevats tipus marginals 
i les faltes de neutralitat del sistema; segon, un objectiu estrictament ambiental, pel qual s'incideix en I'utilizació de figu
res impositives d' aquesta naturalesa; i, tercer, un objectiu econoIIÚc-laboral, amb el qual es respon al model de política 
fiscal defensada per la COIIÚssi6 Europea (1993), en el que es suggeria la reducció de cotitzacions empresarials compen
sant la perdua recaptatoria amb l' establiment de nous impostos ambientals. 

23. A diferencia deIs turistes alemanys, als turistes britanics semblen que els afecten més els cambis en els preus i les 
variacions de renda, presentant elasticitats que convergeixen al 2%. 

24. L' elasticitat renda i l' elasticitat preus relatius deIs turistes alemanys convergeix en valors propers a zero. 
25. Cal mencionar que l'estudi encarregat per la federació d'hotelers de Balears a la consultora Emst& Young preveu 

un impacte negatiu de l' ecotaxa d'uns 104.000 IIÚlions sobre el Valor Afegit Brut encara que estima I'efecte de l' ecotaxa 
sobre la despesa per nit d'hotel i no sobre la despesa total. 
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tita que sigui la repercussió sobre el preu, l' ecotaxa afectara, sense cap dubte, a curt tennini sobre 
els costos d' activitat ¡sobre l' ocupació. Malgrat tot, en una visió a lIarg tenniní, el component Plin
cipal de la competitivitat és la productivitat, per la qual, els increments de productivitat passen ne
cessanament per augmentar el producte mig per treballador, cosa que només és possible incremen
tant la quantitat (el que suposaria una major degradació ambiental) o incrementant el preu 
(augmentant la qualitat i diferenciant el producte turístic). La introducció de l' ecotaxa pot, per tant, 
suposar una minora en la competitivitat a llarg tennini, incentivant una major especialització del 
producte turístic de gamma alta i afavorint els processos de reconversió de l' oferta turística balear. 

Incidencia distributiva 

En aquest punt cal destacar que la progressivitat vía renda és incompatible amb el disseny op
tim de l' ecotaxa. Si tenim en compte que el principal problema ambiental de les Illes es deriva de 
la congestió, la política impositiva ambiental correcta hauria de gravar en major proporció els es
tabliments hotelers que allotgen el denominat turisme de mas ses o de menor poder adquisitiu. 
Haurien, per tant, de proposar-se tipus variables en funció de ¡'impacte contaminador del turista i 
no segons la capacitat adquisitiva que es demostra en la categoria de l' allotjament. 

Encara que de l' analisi anterior es despren que el disseny de l' ecotaxa balear esta en molts 
aspectes lluny del disseny optim d'un impost ambiental, no s'ha d'oblidar que un factor impor
tant a ¡'hora d'establir impostos ambiental s és I'element social, és a dir, la resposta sociologica
institucional davant de l'aparició de l'impost. EIs agents economics que es veuen afectats d'al
guna forma per la imposició ambiental poden actuar estrategicament davant de la seva 
implantació. EIs governs tractaran d' obtenir beneficis polítics, els grups ecologistes demanaran 
sempre major intensitat en l'instrument aplicat, i els agents finalment gravats, en aquest cas els 
hotelers, tractaran d'influir com a grups d'interes. En tot cas, l'acceptabilitat social de l'impost 
sera major quan més efectiu sigui en termes de protecció ambiental i menor pressió fiscal generi. 
De manera que, seguint aquest criteri, el disseny de l' ecotaxa balear troba aquí la seva principal 
fortalesa al ser un ¡mpost afectat, la recaptació del qual té una aplicació prefixada a un detenninat 
objectiu ambiental, que exigeix una certa capacitat recaptadora i que és administrativament senzi
lIa en relació a la base i als tipus impositius. 

Condusió 

Aquest treball ha intentat iI·lustrar la importancia del sector turístic, i del turisme en particu
lar, per la política ambiental de les mes Balears. El turisme contribueix significativament a una 
variada gamma de problemes ambientals. La valoració de l'impacte de la congestió turística no és 
en cap cas facil, pero és imprescindible per l' analisi de les polítiques ambientals, més quan el cost 
marginal extem de la congestió difereix significativament de la zona on s' allotgi el turista. Aixo 
significa que el disseny d'un instrument capas; de diferenciar la localització del turista seria més 
equitatiu i eficient en l'assignació que aquells que no fan cas a aquest aspecte. 

L' estudi detallat de l' ecotaxa balear posa de manifest que les polítiques ambiental s vincula
des a la congestió turística haurien de ser analitzades individualment cosa que, sense cap dubte, 
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permetria dissenyar l'impost ambiental que millor respon a la problematica que es desitja reduir o 
eliminar. Únicament procedint d' aquesta manera es pot arribar a la reducció en els nivells de con
gestió que juntament amb els criteris d' administració senzilla i recaptació elevada podrien donar 
lloc no només al' eliminació de la divergencia entre costos socials i privats sinó al' existencia 
d'un doble dividend a través de la utilització deis recursos obtinguts en operacions de reconversió 
turística. D' aquesta manera, és possible corregir una distorsió, no en el sistema impositu, sinó en 
l' oferta de baixa qualitat existent donat l' increment de costos que suposa l' aplicació de l'impost i 
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