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INTRODUCCIÓ 

La II Cimera de Destinacions Sostenibles. Liderant la 
Transformació tindrà lloc al Centre de Convencions Hipotels Gran 
Platja de Palma els dies 30 i 31 de març de 2023. 

Els amfitrions són la Fundació Fundació Mallorca i el Consell Insular de 
Mallorca. 

Aquesta nota informativa proporciona detalls sobre tràmits 
administratius i logístics, juntament amb informació rellevant 
relacionada amb la participació en la II Cimera de Destinacions 
Sostenibles. Liderant la Transformació. 

Aquesta nota informativa està subjecta a canvis i serà actualitzada. 

Informació del recinte 

La cimera tindrà lloc a l’espai següent: 

CENTRE DE CONVENCIONS HIPOTELS GRAN PLAYA DE PALMA 
Avinguda de Fra Joan Llabrés, 20.1 
07006 Palma, Illes Balears, Espanya 
https://www.hipotels.com/convenciones/ 

El Centre de Convencions Hipotels Gran Platja de Palma és un edifici 
modern completament equipat que compta amb quatre sales divisibles 
amb una superfície conjunta de 655 m2 i una capacitat màxima de 563 
persones alhora. Amb un interiorisme basat en colors clars, terres de 
fusta i materials orgànics d’inspiració mediterrània, el centre és un 
entorn senzill i elegant en què té un gran protagonisme la llum natural 
combinada amb les tecnologies audiovisuals i d’il·luminació més 
modernes. 

https://www.hipotels.com/convenciones/


 

 

 

Resum de la cimera 

• Títol: II Cimera de Destinacions Sostenibles. Liderant la 

Transformació 

• Dates: 30 i 31 de març de 2023 

• Lloc: Centre de Convencions Hipotels Gran Platja de Palma 

• Amfitriona: Fundació Mallorca Turisme 

• Organització: Fundació Mallorca Turisme, Observatori de Turisme 
Sostenible de Mallorca i Organització Mundial del Turisme (OMT) 

• Participants: Aproximadament 350 participants, inclosos els 
funcionaris governamentals d’administracions i d’organitzacions 
nacionals de turisme, autoritats regionals i locals, OGD, membres 
afiliats de l’OMT, representants del sector privat, proveïdors 
d’infraestructures i membres del món acadèmic. 

• Idiomes oficials: anglès, castellà i català 

• Lloc web oficial: www.mallorcasustainablesummit.com 

Mallorca 
 

Hi ha pocs llocs al món que puguin oferir als viatgers una combinació 
tan extraordinària de paisatges enlluernadors, platges verges, un 
patrimoni cultural captivador i experiències úniques en un espai tan 
compacte com Mallorca. Mallorca és la més gran de les illes Balears i 
una de les destinacions més populars i estimades de la Mediterrània, 
per una bona raó. 

Les illes Balears són una regió autònoma d’Espanya, formada per les 
illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Els dos idiomes 
oficials són el català i el castellà. 

Hi ha més de deu milions de visitants a Mallorca cada any. Més 
endavant hi ha uns quants consells sobre el comportament apropiat 
segons els costums locals. 

L’illa ofereix 300 dies de sol i un paisatge divers que és ideal per 
practicar activitats a l’aire lliure, com golf, ciclisme, senderisme i vela. 
Per descomptat, té una gran quantitat de platges per nedar i prendre 
el sol. 

. 

http://www.mallorcasustainablesummit.com/


 

 

La capital de Mallorca és Palma, una ciutat vibrant, activa i dinàmica 
durant tot l’any, amb galeries i museus, així com un bell nucli antic ple 
d’hotels boutique de luxe, botigues selectes i una gran varietat de 
restaurants excel·lents. 

En els darrers anys, Mallorca s’ha convertit en la capital gurmet de la 
Mediterrània, amb diversos restaurants amb estrelles Michelin, així 
com joves xefs innovadors que se centren en els ingredients i les 
tradicions d’origen local. A més, el vi mallorquí està en apogeu, amb 
enòlegs independents que produeixen vins de primer nivell que estan 
guanyant reconeixement. 

Mallorca va començar a atreure un gran nombre de turistes a la 
dècada de 1960, principalment com una destinació de platja per a 
vacances combinades, quan el concepte tot just començava, però es 
concentrava a l’estiu i era relativament tranquil·la. 

Al llarg dels anys, el turisme a l’illa ha crescut enormement i ha cobert 
totes les àrees, de nord a sud, i no és tan sols una destinació d’estiu, 
sinó que també és popular a l’hivern. Cada vegada més viatgers 
venen a la primavera i a la tardor per practicar senderisme i ciclisme, 
en particular a les muntanyes de la serra de Tramuntana, al nord-oest 
de l’illa, Patrimoni Mundial de la UNESCO. 

Amb el nou Palau de Congressos, Mallorca també es posiciona com a 
destinació que atreu presentacions corporatives, exposicions i fires. 

 

Informació de contacte 

mallorcasustainablesummit@bcdme.es 

 

PARTICIPACIÓ 

Respostes a invitacions 

Es demana als participants que confirmin la participació a la cimera 
registrant-se en línia al lloc web oficial. 

 
Credencials de registre i identificació 

La participació a la cimera és gratuïta. 

La inscripció és obligatòria. Els participants podran recollir les 
acreditacions al taulell de registre del recinte (Centre de Convencions 
d’Hipotels Gran Platja de Palma) en la data i l’hora següents: 

El dijous 30 de març de 2023, de les 08.30 h a les 09.30 h 

Se sol·licita a tots els participants que duguin les seves acreditacions 
durant la cimera i en els actes socials. 

2. 
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Formalitats d’entrada 

Els visitants de països membres de la Unió Europea poden entrar a 
Espanya utilitzant el passaport o el document nacional d’identitat. Els 
visitants d’altres països han de tenir un passaport vàlid i una visa si 
cal. Les consultes sobre visats es poden adreçar a les representacions 
diplomàtiques espanyoles a l’estranger. 



 

 
 

ARRIBADES I SORTIDES 

La forma més fàcil i ràpida d’arribar a l’illa és amb avió, ja que 
l’Aeroport de Palma de Mallorca (PMI), també conegut com Aeroport 
Internacional de Son Sant Joan, és el tercer aeroport espanyol més 
important i un dels millor connectats de la Mediterrània. 

Transport des de l’aeroport 

L’aeroport és a 8 km del centre de la capital, Palma. 

En sortir de l’aeroport, hi ha una parada de taxis, un servei de trasllat 
d’un operador turístic i parades d’autobusos cap a la capital i altres 
zones de l’illa. 

Informació de l’autobús: 
www.emtpalma.cat 

Persones amb mobilitat reduïda 

L’aeroport disposa d’un servei d’assistència per a persones amb 
mobilitat reduïda, tant a la zona de les sortides com a la d’arribades, 
que s’ha de concertar en línia. Per garantir la prestació del servei, es 
recomana reservar-lo amb un mínim de 48 hores abans de la sortida. 
A totes les plantes de l’aparcament general hi ha places reservades 
per a persones amb mobilitat reduïda. 

PROGRAMA 

Programa 

El programa es desenvoluparà durant dos dies, el 30 i el 31 de març. 

La cerimònia d’obertura tindrà lloc el dijous 30 de març, al Centre de 
Convencions Hipotels Gran Platja de Palma, i les conclusions es 
presentaran el divendres 31 de març, al mateix lloc, a les 14.00 h. 

S’han organitzat dues visites tècniques i culturals per al divendres 31 
de març i el dissabte 1 d’abril. 

Per consultar informació més detallada sobre els ponents de les 
sessions i les seves biografies, es pot accedir al lloc web oficial: 
www.mallorcasustainablesummit.com 

Idiomes oficials 

La cimera es desenvoluparà en anglès, castellà i català. Hi haurà 
interpretació simultània en aquests idiomes. A l’entrada de la sala es 
repartiran auriculars, que s’hauran de tornar al final de cada sessió. 

. 

http://www.emtpalma.cat/
http://www.mallorcasustainablesummit.com/


 

 
 

Visita tècnica 

S’han concertat dues visites tècniques per al divendres 31 de març i el 
dissabte 1 d’abril. La participació és gratuïta, però el nombre de places 
és limitat. Els participants que s’hi vulguin unir s’hi han de registrar. 
La data límit d’inscripció és el 27 de març de 2023. Les places 
s’assignaran per ordre d’inscripció. 

El programa de la visita tècnica està subjecte a canvis. Es pot 
consultar en el lloc web: www.mallorcasustainablesummit.com 

INFORMACIÓ GENERAL 

Clima 

El clima de Mallorca, la més gran de les illes Balears, és mediterrani, 
amb hiverns suaus i estius calorosos i assolellats, una mica xafogosos, 
però temperats per la brisa marina. A Palma, la ciutat més gran, la 
temperatura mitjana oscil·la entre els 10 °C (50 °F) al gener i febrer i 
els 25,5 °C (78 °F) a l’agost.  

Abril i maig són adequats per visitar l’illa i les seves ciutats. El rang de 
temperatura mitjana és d’un mínim de 8 °C (47 °F) i d’un màxim de 

20 °C (69 °F). 

Hora oficial 

Espanya està una hora per davant del meridià de Greenwich (GMT+1). 

Idioma oficial 

Els idiomes oficials són el castellà i el català. 

 

Moneda oficial 

La moneda comuna a Espanya és l’euro. Mallorca disposa d’una 
àmplia xarxa de caixers automàtics per tota l’illa que estan disponibles 
les 24 hores i que solen acceptar tota mena de targetes per treure 
doblers. A més, la majoria d’establiments admeten targetes de 
crèdit/dèbit. Entre les més acceptades hi ha Visa, MasterCard i 
Maestro. Sovint cal mostrar el passaport o una altra identificació amb 
foto. Hi ha oficines de canvi de moneda a l’aeroport; alguns hotels 
també ofereixen aquest servei. 
 

Imposts (IVA) 

L’IVA o impost sobre el valor afegit s’aplica a tots els productes i 
serveis. El percentatge varia segons el tipus de producte. Per als 
ciutadans residents a països no pertanyents a la Unió Europea en 
visita turística, l’IVA pot ser reemborsat si es compleixen certes 
condicions. Les compres s’han de fer en comerços que ofereixin el 
formulari electrònic lliure d’imposts (DIVA). A Espanya, la validació 
s’ha de fer mitjançant els terminals interactius de DIVA (normalment 
ubicats en aeroports i ports) abans de sortir de la Unió Europea. Es 
recomana tenir en compte el temps que implicarà completar el 
procediment per planificar l’horari. 

5.4 
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Consells 

És habitual deixar propines en bars i restaurants i, en general, en 
qualsevol tipus de servei (taxis, hotels, etc.). No n’hi ha un 
percentatge establert. 

Impost de turisme sostenible (ITS) 

Des de l’1 de juliol del 2016, s’aplica la taxa de turisme sostenible a 
totes les estades en allotjaments turístics a Mallorca. Aquesta 
contribució té l’objectiu de fer inversions importants per compensar 
l’impacte territorial i ambiental del turisme. 

Horari d’obertura 

Administració pública: L’horari d’atenció sol ser de les 09.00 h a les 
14.00 h. 

Restaurants: La cuina està normalment oberta de les 13.00 h a les 
15.00 h i de les 20.00 h a les 23.00 h. Alguns restaurants de zones 
turístiques ofereixen horaris més flexibles. Cada vegada és més 
habitual trobar restaurants amb cuines obertes tot el dia. 

Cafès i bars: Els horaris d’obertura varien molt, però sempre es pot 
trobar un lloc obert. 

Botigues: L’horari comercial normalment és de les 10.00 h a les 
13.00 h i de les 17.00 h a les 20.00 h. A les zones de més afluència de 
turistes i a la ciutat de Palma és habitual trobar-hi comerços amb 
horaris continus i que no tanquen al migdia. Els grans magatzems i els 
supermercats tenen un horari continu que comença al voltant de les 
9.00 h i acaba a les 21.00 h. 

Endolls i voltatge 

La font d’alimentació és de 220-240 V / 50 Hz (dues clavilles 
rodones). Els endolls són de tipus C i F (estàndard europeu). És 
possible que calguin adaptadors i convertidors si es ve de països que 
usen 110 V o altres tipus d’endolls. 

 

A la pàgina web següent n’hi ha més informació detallada: 
www.infomallorca.net 

Informació turística 

Es pot consultar la secció de turisme del lloc web següent: 
www.mallorca.es 
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CONTACTE 

 
 

  
 

mailto:mallorcasustainablesummit@bcdme.es
https://www.hipotels.com/en/conventions/
https://mallorcasustainablesummit.com/ca/inici2023/
https://twitter.com/STOmallorca
https://www.facebook.com/STOofMallorca
https://www.instagram.com/stomallorca/?hl=es

