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Resum 

Des del començament del segle XXI el turisme a escala mundial està sofrint un 
canvi radical a causa de l’arribada d’un dels fenòmens de transformació social 
més important del segle XX: La revolució d’internet i les xarxes socials.  

Un dels llocs on s’ha vist aquesta transformació ha estat en la manera 
d’organitzar els viatges. Antigament havies d’acudir a un tour operador o a una 
agència de viatges, mentre que en l’actualitat, amb la facilitat d’accés a internet 
i amb les noves aplicacions, la majoria de la població organitza els seus viatges 
des de casa seva.  

Les noves tecnologies han originat l’aparició de nous canals de comunicació i 
distribució com els P2P (peer to peer), que ofereixen la possibilitat trobar 
diferents tipus d’allotjament a totes bandes del món, per quan vas de viatge. 

Les Illes Balears, que es caracteritzen per basar-se en una economia turística, 
han notat d’una manera determinant l’arribada d’aquestes plataformes P2P, i 
precisament els hotelers de l’arxipèlag no estan gaire contents. 

Aquest treball vol explicar les causes de l’auge que està tenint el lloguer turístic, 
quines mesures legislatives s’estan prenent per intentar regular-lo, analitzar les 
conseqüències econòmiques de les mesures adoptades i finalment s’exposaran 
algunes conclusions respecte a la informació recopilada durant la investigació. 

 

Abstract 

Since the beginning of century XXI, tourism all over the world is undergoing a 
radical change because of the arrival of one of the most important social 
transformation phenomena of the century: The revolution of the Internet and 
social networks. 

One of the deepest transformations is the way how to organize trips. Previously, 
you need to go to a tour operator or a travel agency, while nowadays, with the 
easy access to the web and his news applications, most of the population 
organizes their trips at home. 

New technologies have built up new communication and Distribution networks 
such as P2P (peer to peer), which offer the possibility to find different types of 
accommodation in all over the world. 

The Balearic Islands, which are characterized by tourist economy, have noticed 
the arrival of these P2P platforms, and the hotel owners feel annoyed. 

This work explains the reasons of the tourist rental boom, the new legislative 
regulations set up by the local government and the economic consequences of 
these measures. Finally, some conclusions will be presented regarding the 
information collected during the investigation. 
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1. Introducció a la situació 

Durant les últimes dècades el sector turístic està sofrint un canvi radical, 
convertint-se en un dels principals motors de l’economia mundial. Com diria 
Klynhout (2006), “la indústria del turisme s’ha consolidat com la principal font 
d’ingressos de molts països arreu del món i com la indústria que més ha crescut 
els darrers anys”.  

A més, ha sigut un element primordial en el procés de transformació de moltes 
ciutats i destins espanyols.  

Des d’uns inicis, el model turístic espanyol esteia basat amb un turisme de sol i 
platja, per tant, la seva capacitat per atreure a turistes era majoritàriament als 
mesos d’estiu, amb l’ajuda de les agències de viatge i tour operadors que 
organitzaven  i planejaven les estances, òbviament amb productes prèviament 
pautats. 

Amb l’arribada dels ordinadors i d’internet a les cases particulars, tot això ha 
canviat de manera radical, ha evolucionat completament l’estructura tradicional 
d’aquest sector. 

El client comença a tenir més poder sobre les empreses turístiques, els viatges 
són organitzats pels mateixos turistes a través d’internet, deixant de banda les 
agències de viatge. La forma com viatjar i els allotjaments es trien de forma més 
individualitzada i personalitzada. 

Per consegüent, apareixen noves destinacions, creix de forma espectacular el 
turisme urbà. Ciutats que sempre havien estat considerades “Industrials” com és 
el cas de Bilbao o Barcelona es converteixen en uns dels principals atractius 
turístics del país, i apareixen nous modes d’allotjaments com són el cas dels 
hotels urbans o els habitatges d’ús turístic (HUT), també coneguts com a ETV 
(Estances Turístiques Vacacionals) 

És aquí on apareix l’auge del lloguer turístic (ja que a zones del litoral de Mallorca 
com Pollença, Port d’Alcúdia i Can Picafort  fa més de tres dècades que basen 
la seva economia amb les ETV), que ràpidament s’anirà estenent a tot tipus de 
territori (urbà, sol i platja, muntanya, etc), convertint-se amb la màxima 
competència dels hotelers, que sempre havien tingut el monopoli de l’allotjament 
turístic. 

Segons la Llei del Dret a L’Habitatge (2007) defineix el terme HUT com a 
“Habitatge el qual és ofert pel seu propietari, directament o indirectament, a 
tercers, amb la respectiva autorització de l’Administració competent, a canvi 
d’una contraprestació econòmica, per períodes de temps iguals o inferiors a 31 
dies. Els cessionaris no poden convertir l’habitatge en llur domicili principal ni 
secundari.” 
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Taula 1. Total estades turístiques Illes Balears durant el 2018. Font: IBESTAT 
(elaboració pròpia) 

Es distingeixen dos grups principals d’allotjaments, en funció de si hi ha hagut o 
no transacció monetària: de mercat (allotjaments de pagament; hotels, vivenda 
de lloguer, càmpings, cases rurals i altres allotjaments de mercat) o de no mercat 
(vivenda en propietat, vivenda de familiars o amics i altres allotjaments de no 
mercat) 

Com es pot apreciar a la Taula 1, durant l’any passat el 13% dels turistes que 
visitaren les Illes Balears s’allotjaren a habitatges d’ús turístic, mentre que la 
resta en diferents tipus d’allotjaments. Es pot observar que tots els diferents 
grups d’estades turístiques han incrementat respecte a l’any 2017, tots menys 
els habitatges de lloguer, aquesta xifra és conseqüència de la Llei 06/2017 i de 
les respectives zonificacions que s’han pres a les diferents illes, que durant el 
treball s’explicaran amb més profunditat.  

L’Institut Nacional d’Estadística (2018) informa que les Balears és la comunitat 
autònoma que més capacitat té d’atreure turistes als mesos d’estiu a Espanya. 
Per tant, l’objectiu del treball, és analitzar l’impacte que ha tingut l’arribada del 
fenomen de les Estances Turístiques Vacacionals a les nostres illes, veure de 
quina manera està afectant i quines mesures s’estan prenent. 
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1.1. Objectiu del treball 

L’objectiu d’aquest treball de fi de grau es pot dividir en les següents parts:  

• En primer lloc, analitzar quines són les causes i conseqüències de 
l’increment dels habitatges d’ús turístic a les Balears des de principis del 
segle XXI. 

• En segona posició, explicar quines mesures legislatives han decidit 
prendre el govern balear i les màximes institucions illenques per intentar 
regular la pràctica del lloguer turístic.  

• Finalment, estudiar les conseqüències econòmiques que estan generant  
actualment, a l’arxipèlag Balear, la imposició d’aquestes normes 
adoptades. 

1.2. Metodologia emprada 

Al tractar-se d’un treball de recerca, per aconseguir els objectius assenyalats, 
m’he centrat bàsicament amb articles d’opinió i notícies als diaris, ja que encara 
que els habitatges d’ús turístic fa temps que existeixen, fa relativament poc temps 
que han començat a ser un problema per a una part de la societat. Per la qual 
cosa és difícil trobar estudis que expliquin en claredat la situació actual del lloguer 
turístic. 

En tot moment, he intentat tenir un punt de vista neutral respecte al lloguer 
vacacional, i durant l’elaboració del treball he anat comparant els diferents punts 
de vista que existeixen al respecte. Per una banda, estan les associacions 
ecologistes i el gremi hoteler que no aturen de queixar-se d’aquestes Estances 
Turístiques Vacacionals, i per altra banda troba’m associacions defensores del 
lloguer turístic, que actualment estan molt en contra de les mesures legislatives 
adoptades a aquesta comunitat autònoma.   

2. Causes de l’auge del lloguer turístic.  

Un dels principals temes d’actualitat de les Illes Balears, és indiscutiblement, 
l’anomenat lloguer turístic, una modalitat d’allotjament turístic que, fins no fa molt 
temps enrere, era gairebé desconegut per a la gran majoria dels ciutadans. Ens 
hem de remuntar a finals del segle passat per poder començar a parlar del 
d’aquesta modalitat de lloguer.  

Inicialment, a les illes, aquest fenomen va ser ideat pels hotelers per poder 
suportar la gran demanda als mesos d’estiu, l’anomenat overbooking. Al tenir 
completa la seva capacitat d’allotjament, desviaven als turistes a apartaments i 
a cases particulars. 

Per tant, el lloguer vacacional ha estat una activitat tradicional al territori balear 
que ha estat convivint amb harmonia amb els hotels durant molts d’anys. Al 
contrari que el negoci hoteler, aquest tipus de lloguer estava poc 
professionalitzat, encara que començaren a sorgir, i encara hi ha, agències 
intermediàries les quals ofereixen un servei als propietaris d’aquests habitatges. 

Però avui dia no té res a veure a com era antigament. Amb la recent revolució 
d’internet, com s’ha comentat anteriorment, els viatges són organitzats pels 
mateixos consumidors de manera totalment personalitzada depenent del poder 
adquisitiu del consumidor final. És per això que el lloguer turístic ha agafat tanta 
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força, ja que al contrari que als hotels, tens una gran varietat d’allotjament per 
triar, tant el tampany de la casa, la zona on vols que es trobi, com les prestacions 
que vulguis que tingui el producte final. 

2.1. La crisi econòmica del 2008 i la primavera àrab. 

Per poder conèixer quan comença i com s’infla la bombolla del lloguer 
vacacional, es pot agafar com a punt de referència a partir del 2008 on, a 
Espanya, acaba un període d’expansió immobiliària i comença una gran crisi 
financera, i on a les Balears, abans d’aquesta crisi, es va posar de moda 
l’anomenada rururbanització,  “Procés d’urbanització, en una àrea rural o en la 
perifèria d’una ciutat o d’una aglomeració urbana, que combina característiques 
pròpies del camp i la ciutat.” 

Aquesta nova situació econòmica del país l’explica prou bé el geògraf Ivan 
Murray (2012): “En un escenari d’enorme capacitat residencial construïda en els 
espais turístics i davant una situació de caiguda de les rendes salarials, i amb la 
paralització de la compravenda d’immobles, molts de propietaris endeutats han 
optat per destinar aquestes cases al lloguer turístic. Però no tan sols eren els 
petits propietaris endeutats els que han incrementat el negoci del turisme 
residencial, sinó que els autèntics protagonistes han estat els grups immobiliaris 
de les zones turístiques, els que es varen llançar a l’extracció de rendes 
turístiques d’habitatges que de totes formes no podien vendre” 

Per tant, els grans grups immobiliaris d’aquestes zones turístiques, són un dels 
principals protagonistes causants de l’auge de lloguer turístic a zones turístiques 
residencials. 

A més, la manca de regulació d’aquest mercat durant l’etapa de la bombolla 
immobiliària i la falta de recursos per a poder gestionar aquesta gran demanda 
de lloguer vacacional, han originat la situació la qual ens trobem avui dia. 

Per una altra part, no es pot obviar l’increment de turistes que visiten l’arxipèlag, 
en gran part, com a conseqüència de la primavera àrab: una sèrie d’aixecaments, 
protestes i manifestacions a molts de països àrabs que gaudien d’un potent 
sector turístic (Tunísia, Egipte, Líbia, ...), i on la contrarevolució els ha encaminat 
a guerres com la de Síria, noves dictadures com a Egipte o l’amenaça del 
terrorisme a Tunísia. 

Tots aquests esdeveniments han provocat un canvi en els fluxos turístics, molts 
d’aquests països àrabs s’han convertit en territoris hostils, i per tant els turistes 
s’han encaminat a zones més segures del mediterrani com és el cas de les Illes 
Balears. 

2.2. Les noves plataformes digitals 

El sorprenent boom del lloguer turístic, convé subratllar, no hauria estat possible 
si no fos per l’arribada d’internet i els avanços tecnològics. Consegüentment 
apareixen nous canals de distribució, comercialització i promoció. Un gran 
exemple són les plataformes intermediàries Peer to Peer (P2P), les quals a 
través d’elles, d’una manera molt senzilla i intuïtiva,  permeten que arrendador i 
arrendatari, es comuniquin per a dur a terme una transacció comercial sense la 
necessitat de trobar-se en persona. Aquestes plataformes digitals actuen com a 
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intermediaris facilitant la comunicació entre els propietaris i els usuaris a canvi 
d’una petita comissió. 

Aqueixes plataformes ofereixen productes i condicions completament diferents 
dels allotjaments turístics habituals, encara que la finalitat sigui la mateixa, 
rompen amb les tradicionals habitacions d’hotel, les quals cal remarcar: 

• El producte final, és bastant més econòmic que una habitació 
d’hotel. 

• Tens la capacitat de triar el tipus d’allotjament que vulguis, segons 
el teu poder adquisitiu.  

• Al tractar-se d’un habitatge, el client gaudeix de més intimitat i 
tranquil·litat.  

• La plataforma t’ofereix una garantia per evitar possibles estafes, ja 
que la comunicació és totalment via digital. 

• Hi ha una gran varietat d’allotjaments a elegir com poden ser pisos, 
xalets, cases rurals, finques, etc. 

• Pots inclús elegir les prestacions del producte final. 

• Al ser un portal web, pots trobar allotjament per totes les bandes 
del món. 

Al cap i a la fi és una experiència diferent de el convencional, on el turista pot 
triar on vol anar amb un sol click, mirant les fotos que publiquen els propietaris 
dels apartaments i gaudir-lo a un preu bastant més reduït.  

Un bon exemple per entendre la gran acollida d’aquest fenomen seria el cas de 
les famílies nombroses. Antigament, amb les poques eines i canals de 
distribució, era molt difícil trobar una habitació d’hotel o un habitatge amb la 
capacitat d’acollir a tota la família, pel que moltes d’aquestes havien de renunciar 
a les seves vacances. Avui en dia, gràcies a l’arribada d’aquest fenomen aquesta 
situació es casi impensable.  

Clar està que el perfil de turistes que prefereixen els hotels no ha desaparegut ni 
ho farà, però situacions com l’anterior, són les que fan que el turisme de lloguer 
vacacional estigui agafant més força. 

Veient l’extraordinari creixement que està tenint, es pot deduir que és una forma 
de negoci molt rendible, a part que gratificant pels consumidors i són, sens dubte, 
aquestes pàgines web les que han difós, amb gran diferència, aquest auge. 

2.3. La gran oportunitat 

A les Balears és molt comú que les famílies tinguin més d’una residència, 
sobretot per als mesos d’estiu, on solen a passar les vacances. Si ajuntem 
aquest fet amb la gran crisis econòmica del 2008, dóna lloc a què la gent va 
veure una gran oportunitat de negoci, i d’aquesta manera tenir una ajuda extra a 
final de mes. Alhora, aquesta circumstància es va veure afavorida pel fet que 
l’explotació hotelera a les àrees costaneres ja estava massa explotada i per tant 
l’oferta era superior a la demanda. 

Tenint en compte que les Balears són illes relativament petites (es poden recórrer 
amb cotxe amb una hora de punta a punta), qualsevol localització és vàlida per 
a realitzar aquesta pràctica. Si a aquesta situació li sumes la fàcil comunicació 
entre usuaris de tot el món gràcies a les noves plataformes digitals i la gran 
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demanda que va tenint any darrere any, és quan s’explica aquest auge que està 
tenint, igualant els nivells de l’oferta hotelera. 

Cal destacar, que en molts de casos els arrendadors d’habitatges de lloguer de 
llarga estança  tenen la sensació de falta de protecció jurídica davant als 
inquilins, per això molts de propietaris prefereixen oferir les seves propietats al 
sector turístic, ja que a part de tenir un major benefici, s’asseguren els pagaments 
de les estances. A més a més, d’aquesta manera té una major flexibilitat a l’hora 
d’emprar el seu domicili en temporada baixa. 

 

Gràfic 1. Total llicències de lloguer turístic tramitades. Font: CAIB (elaboració 
pròpia) 

Al Gràfic 1 s’observa l’evolució de les llicències tramitades de ETV, des del 2012 
la demanda de llicències d’aquests tipus de lloguer està creixent a un ritme d’un 
50% anual, cosa que està provocant una gran batalla d’interessos amb els 
hotelers de la zona. Així mateix, es pot apreciar que la sol·licitud d’aquestes es 
va disparar l’any 2016 quan el govern balear va anunciar la reforma de la llei 
turística balear (Llei 06/2017), la qual suposava un límit de places de lloguer 
turístic, i per tant es dificultaria l’obtenció d’aquestes en un futur. 

3. Conseqüències 

Per analitzar les conseqüències que genera el lloguer turístic, m’agradaria 
comparar diferents punts de vista de la situació. D’una banda la visió de les 
associacions ecologistes i el gremi hoteler, que consideren aquesta pràctica com 
“abusiva”, i per altra banda, el resultat d’un estudi realitzat per Groizard i Nilsson 
(2017), el qual desmenteix gran part dels arguments de les entitats abans 
mencionades. 

El procediment serà el següent, primer enumerar les conseqüències les quals es 
queixen aquests col·lectius, i posteriorment debatre aquesta visió amb l’ajuda de 
l’estudi realitzat. És interessant analitzar-ho d’aquesta forma perquè aquestes 
entitats tenen una posició bel·ligerant enfront del lloguer turístic i molt de ressò 
mediàtic, però moltes de les dades que ensenyen no estan suficientment 
sustentades, en canvi a un estudi sí. 
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Així doncs, les associacions ecologistes i els hotels donen per suposat que el 
lloguer turístic genera ingressos als propietaris de les vivendes, però també 
adverteixen que:  

1. Es genera cada vegada més pressió sobre els recursos naturals com 
aigua, terra i espais naturals. 

2. Augment de la construcció, sobretot a sòl rural. 
3. Increment del consum d’energia i generació de residus. 
4. Pujada dels preus de les cases i del lloguer de llarga estança, el que 

dificulta l’accés a l’habitatge. 
5. Gentrificació (expulsió de la població resident d’una zona per l’arribada 

d’una altra amb més poder adquisitiu) 
6. S’està posant en qüestió la funció principal d’un habitatge (perquè la gent 

hi pugui viure). 
7. Contribueix a massificar les illes. 
8. Portals com Airbnb, no paguen impostos a Espanya. 
9. Genera una economia submergida i frau fiscal. 

Per contrari, els professors de la UIB del Departament d’Economia Aplicada, han 
realitzat un estudi que qüestionen les conseqüències anteriorment citades, i 
remarquen que “prendre decisions basades en un diagnòstic incorrecte pot tenir 
greus repercussions per al benestar de la societat balear”. 

La resolució final de l’estudi basat en les dades d’ingressos i ocupació del portal 
web Airbnb determina que: 

1. Els causants de l’augment de l’arribada de turistes no són les plataformes 
digitals, sinó la primavera àrab, que ha generat un gran descens d’oferta 
a altres destins del mediterrani com Líbia, Tunísia i Egipte.    

2. La majoria dels casos de lloguer vacacional, es caracteritzen per operar 
en un mercat digital, en el qual les transaccions entre arrendador i 
arrendatari queden registrades. Per això és difícil generar una economia 
submergida a aquest mercat com també frau fiscal. 

3. La gentrificació del centre històric de Palma comença molt abans de 
l’arribada del lloguer turístic. Les causes són varies: Preferència per zones 
més tranquil·les, problemes de trànsit, nivells de renou, dificultats per 
trobar aparcament. 

4. El preu de la vivenda s’ha vist encarit per diversos factors: Un augment de 
la població, la recuperació econòmica espanyola, la disminució de la 
desocupació, la disponibilitat d’obtenir un crèdit hipotecari i una gran 
demanda per part de la població estrangera. 

5. El preu, del lloguer, creix per les mateixes causes que el preu de 
l’habitatge. Així i tot, a l’estudi s’ha pogut comprovar que existeix una 
relació causa-efecte entre la disminució de l’oferta de lloguer de llarga 
estança i l’augment del lloguer turístic. 

6. El lloguer turístic està generant uns ingressos als habitants de les zones 
rurals, els quals poden invertir per mantenir el paisatge autòcton i 
restaurar la riquesa arquitectònica de les cases de camp. 

7. Aquest tipus de lloguer ha creat un nou mercat de negoci, amb una nova 
demanda i oferta diferent del sector hoteler, per tant, no són una 
competència directa. 
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8. En el cas d’Airbnb, la plataforma cobra una taxa del 15%, el 85% sobrant, 
va a parar directament a la comunitat resident. D’aquesta manera es veu 
que la major part de la riquesa generada es queda en territori espanyol. 

Per tant, aquests portals web ajuden a reduir l’estacionalitat, ja que els propietaris 
no han d’assumir en temporada baixa uns elevats costos fixos. Endemés, aquest 
nou tipus de lloguer contribueix a millorar la productivitat i a variar el turisme de 
sol i platja, intentant atreure turistes durant tot l’any. 

4. Impacte a les diferents illes 

Un territori petit i acollidor amb una economia ben planificada per a rebre més de 
15 milions de turistes a l’any i amb una densitat de 222 habitants per kilòmetre 
quadrat, les illes Balears és un escenari perfecte per a les multinacionals com 
Airbnb que faciliten aquesta pràctica fent d’intermediaris entre persones 
interessades. 

A zones com a l’arxipèlag balear on la ja existia un sector turístic tan fort, 
l’arribada d’aquestes plataformes significa una pressió més gran sobre el mercat 
del lloguer de llarga estança, ja que els residents veuen més atractiu llogar les 
seves propietats als turistes que als mateixos illencs. A més, segons el portal 
web Idealista (2018) el preu del lloguer de llarga estança a Balears ha pujat un 
49% durant els últims 3 anys. 
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Gràfic 2. Mapa anuncis publicats a Airbnb a les Illes Balears el 2018. Font: 
Eldiario.es 

Cada punt del Gràfic 2 significa un allotjament publicat a la pàgina web Airbnb. 
Els blaus representen els allotjaments de comercialitzadors amb menys de 5 
anuncis oferts, i en vermell, amb més de 5 anuncis oferts. 

Els intermediaris comercials que tenen més de 5 anuncis publicats a aquesta 
plataforma controlen el 55% del total dels allotjaments oferts a Airbnb, 
concentrats principalment a les illes de Mallorca i Eivissa. Mentre que els 
propietaris amb només un habitatge ofert representen un 27%. 

A part, segons l’associació Terraferida (2018) a Mallorca, els 99 empresaris que 
més allotjaments tenen oferts a la plataforma, acumulen una oferta de 7.511 
vivendes de les 14.660 que hi ha a l’illa, el que suposa un 51% dels allotjaments 
disponibles per al lloguer turístic. A Menorca els 99 empresaris que més 
allotjaments ofereixen a Airbnb s’estima que són 1.129, un 58% de tota l’oferta. 
Mentre que a Eivissa i Formentera el percentatge dominat pels primers 99 
empresaris és del 30% i 47% respectivament. Amb aquestes dades, es pot 
afirmar que la intermediació i l’oferta dels habitatges d’ús turístic s’està convertint 
amb un negoci cada vegada més concentrat a les nostres illes. 

Amb molta freqüència, quan parlem de lloguer vacacional i de la seva regulació, 
moltes persones, entitats i partits polítics tendeixen a mal interpretar quin son els 
subjectes de l’auge d’aquesta pràctica, culpabilitzant a la típica família balear que 
lloga el seu apartament als mesos d’estiu per intentar aconseguir uns ingressos 
extres, sense tenir en compte que unes quantes empreses gestionen més de la 
meitat del mercat de les nostres illes. 

Aquesta família que lloga el seu apartament en temporada alta, cada vegada té 
menys pes en aquest nou mercat, a causa de l’arribada d’aquests 
comercialitzadors que a mesura que passa el temps aconsegueixen oferir més 
allotjaments i, per consegüent, fan augmentar el nombre de places disponibles. 
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Taula 2. Diferència oferta de places al portal Airbnb a les Illes Balears. Font: 
dissidentbit.cat (elaboració pròpia) 

En referència a les places turístiques, es pot veure a la Taula 2, que a la 
plataforma P2P més reconeguda el nombre d’aquestes va disminuir notablement 
després de la reforma turística balear, però l’any següent va tornar a créixer quasi 
un 9%. Aquesta situació s’origina pel fet que encara que s’hagi intentat regular 
aquest tipus de lloguer, encara hi ha gent que continua oferint-lo de forma il·lícita 
per culpa de la zonificació que el govern ha aplicat (actualment a algunes àrees 
només està permès oferir la teva vivenda com a ETV 60 dies a l’any), a part de 
les elevades taxes que han de pagar els propietaris. 

El sector hoteler es queixa de què li està usurpant quota de mercat, i 
conseqüentment s’està generant un conflicte d’interessos, ja que en defensa 
pròpia, afirmen que fins al 30% d’aquesta pràctica s’està exercint al marge de la 
legalitat, fet que origina la intervenció de l’Agencia Tributària en alguns casos. 

Aquesta situació de poca regulació és gràcies al fet que l’antiga llei turística 
balear no obligava a especificar si l’habitatge estava en regla o no, si aquest era 
publicat als portals webs. Aprofitant-se d’aquesta manca de vigilància, el 2017, 
a la plataforma hi havia 11.300 vivendes sense cap mena de llicència, el que 
equival a 78.600 places de lloguer turístic no regulat. 

Altres ciutats importants, com és el cas de Barcelona, han decidit lluitar contra 
aquesta pràctica, i han obligat a rectificar a aquest tipus de portals, i només es 
poden publicar establiments que compleixin amb la normativa vigent. En el cas 
de Madrid, durant el mes de març de 2019 es va aprovar la mateixa llei, la qual 
cosa a la pràctica suposarà, segons l’ajuntament de la capital, que el 95% 
d’aquestes vivendes no aconseguirà obtenir la llicencia per a exercir aquest tipus 
d’activitat. 

Cal recordar que no tot el lloguer vacacional s’ofereix per Airbnb (encara que és 
l’empresa més representativa del sector), hi ha altres pàgines web com 
HomeAway, Wimdu, etc que també estan dintre d’aquest negoci, a part de les 
agències immobiliàries.  
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Definitivament, aquesta pràctica ha arribat a totes bandes del nostre arxipèlag, 
però segurament que l’impacte que ha tingut a cada una d’elles no és el mateix. 
La pressió social ha aconseguit posar aquest debat sobre la taula, i ha obligat a 
les institucions insulars a moure fitxa, per això ens interessa analitzar quines 
mesures han decidit prendre el Govern autonòmic i les institucions insulars de 
cada una d’elles per a intentar regular aquest fenomen. 

4.1. Modificació Llei Turística Balear 

Dia 1 d’agost del 2017, va entrar en vigor la Llei 06/2017, la modificació de la 
legislació turística a aquesta comunitat autònoma. Aquest canvi consistia a  
abordar dues situacions. Per un costat, regular les estades turístiques a cases 
particulars (lloguer turístic), i per altra, establir un sostre de places turístiques, ja 
que des del govern s’afirma que “en els darrers anys s’han detectat una enorme 
pressió sobre el territori, les carreteres, les infraestructures, el medi ambient i els 
recursos energètics”.   

És el primer cop que aquesta institució estableix un límit de places turístiques, 
que té com a objectiu moderar la massificació a les illes i frenar l’il·limitat 
creixement d’aquestes places. 

Aquest sostre ha estat calculat conforme la capacitat d’acollida de cada illa i 
segons el nivell d’afluència turística i d’equipaments que pots assumir un territori, 
per tal de garantir una satisfacció als visitants sense suposar una repercussió 
considerable als recursos ni a la comunitat de residents. A més, pot ser modificat 
pels plants territorials insulars (PTI) i pels plans d’intervenció en àmbits turístics 
(PIAT). Aleshores, el sostre amb valors numèrics quedaria de la següent forma:  

• Mallorca: 435.707 places, 92.931 corresponen a lloguer turístic. 

• Eivissa: 109.800 places, 20.500 corresponen a lloguer turístic. 

• Menorca: 60.117 places, 20.657 corresponen a lloguer turístic. 

• Formentera: 18.000 places d’oferta turística total. 

• Total Balears: 623.624 places, 134.245 corresponen a lloguer 
turístic (sense comptar Formentera). 

Juntament amb el sostre de places establert, el Govern, en aquesta modificació 
pren les següents mesures per a regular aquest tipus de lloguer: 

I. Zonificació, es podran delimitar zones aptes per a poder dur a 
terme aquesta pràctica tenint en compte les infraestructures, la 
densitat de població i altres criteris urbanístics d’una zona 
determinada. 

II. Es podria limitar el període de lloguer vacacional fins a un màxim 
de 2 mesos a l’any a certes zones. 

III. Es prohibeix el lloguer turístic d’habitacions o parts d’un habitatge, 
per intentar garantir un mínim de qualitat els serveis dels turistes. 

IV. En el cas d’habitatges plurifamiliars, es necessita l’autorització per 
majoria de la comunitat de propietaris per poder destinar una 
propietat al lloguer turístic.  

V. És necessari que la vivenda tingui una antiguitat mínima de 5 anys 
per poder llogar-la, d’aquesta manera s’intenta evitar la saturació, 
l’especulació urbanística i altres prejudicis d’interès general. 
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Un altre punt important és que a aquesta modificació han introduït per primera 
vegada eines efectives en contra de la persecució de l’oferta il·legal, i publica 
informació clara i precisa sobre els aspectes més rellevants dels canals d’oferta 
turística, també ha recalcat l’obligació de publicar el número de llicència oficial a 
cada anunci publicat. 

Amb totes aquestes variacions, es pretén cercar una solució equilibrada que 
garanteixi als illencs un dret a l’habitatge digne, una protecció al medi ambient i 
una convivència agradable entre turistes i residents. 

L’incompliment d’aquesta llei implica una infracció greu, i la legislació ha 
augmentat la sanció mínima, les quals poden anar de 20.000 € fins a 40.000 €, 
per habitatge publicat, tant per l’explotador o comercialitzador com per al 
propietari. 

 

 

Gràfic 3. Reducció places ofertes a Airbnb després de la Llei 06/2017. Font: 
Arabalears.cat 

Pocs dies després d’entrar en vigor la reforma turística Balear, com es pot 
apreciar al Gràfic 3, les places ofertes a un dels principals intermediaris digitals, 
com és el cas d’Airbnb, es varen veure bastant afectades. El nombre d’aquestes 
va disminuir un 23%, agafant com a referència que abans de la modificació al 
portal hi havia 161.558 places anunciades, i al 25 d’agost se’n varen registrar 
unes 124.796. 
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A la capital de la comunitat autònoma és on més es va notar aquest descens, 
sent de quasi el 53% el nombre d’anuncis esborrats, 11.482 places s’oferien 
abans que el govern actués, mentre que a finals d’agost se’n varen detectar 
5.291. 

Com s’ha vist, el Govern balear ha hagut de prendre mesures al respecte per 
intentar equilibrar i regular l’arribada d’aquesta moda. El que s’ha d’estudiar és 
si són suficients per a controlar la forta demanda que va tenint al pas del temps, 
o si a més, les institucions de cada illa també decideixen actuar.  

4.2. Mallorca 

A l’illa de Mallorca, és on, amb gran diferència trobem més vivendes ofertes al 
lloguer turístic. És interessant recordar, que al principi d’aquesta nova legislatura 
(18 de juny de 2015), la Conselleria de Turisme reconeixia l’existència de 
288.745 places totals d’oferta turística, el que suposa un increment d’aquestes 
del 40% en només 3 anys. 

Aquestes xifres són conseqüència de diferents factors, els quals podem 
destacar: 

• Un gran augment de demanda de llicències a causa de la “llei Delgado”, 
que va posar en marxa l’anterior legislatura, la qual afavoria el sector 
hoteler i, per contrari, desfavoria als habitatges d’ús turístic, impedint el 
lloguer vacacional a vivendes plurifamiliars. 

• L’anunci de la reforma de la llei turístic balear provocà un efecte crida, a 
la comunitat de residents, per a sol·licitar la corresponent llicencia, ja que 
el govern no va establir una moratòria. 

• Una de les principals problemàtiques de la recent reforma de la llei 
turística, la qual establia un sostre màxim de places turístiques ofertes, 
que en algunes illes ja ha estat superat, y només ha passat pràcticament 
un any.  

A part, cal informar que entre el 2012 i 2017 l’oferta de lloguer turístic a Palma 
va augmentar un 50% segons el diari Dbalears (2019). Aquest fet ha ressaltat el 
paral·lelisme entre la falta de lloguer de llarga estança i la pujada dels preus de 
la vivenda de lloguer davant el fort increment de demanda de l’habitatge d’ús 
turístic. 

Per aquesta problemàtica, Cort ha decidit prendre mesures dràstiques, on el juny 
de 2018 s’aprovà la normativa on no es permet el lloguer turístic a habitatges 
plurifamiliars i sí als unifamiliars (sempre que no comparteixin o tinguin elements 
comuns) a tot el municipi de Palma (zona de color blanc al gràfic 4). 

A més, s’ha acceptat la sol·licitud de la Comissió de Medi Ambient que informava 
la necessitat de prohibir el lloguer vacacional a les vivendes plurifamiliars a la 
zona de la Platja de Palma i s’Arenal, argumentant que es tracta d’una zona 
turística molt saturada. En el cas dels habitatges unifamiliars, sí que es podran 
llogar amb un màxim de 60 dies a l’any. 
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Gràfic 4. Mapa zonificació lloguer turístic a Mallorca. Font: Arabalears.cat 

Al Gràfic 4 es pot observar que a 31 nuclis de l’illa només es podran llogar les 
vivendes turístiques durant 60 dies a l’any si són habitatges principals, no sí són 
segones residències. Aquesta zonificació, creada a través del Pla d’intervenció 
en Àmbits Turístics (PIAT) dia 27 de juliol del 2018, diferencia 7 tipus de sòl a 
l’illa, que depenent de quin tipus sigui, la llei serà menys o més restrictiva: 
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• Nuclis litorals saturats (vermell): Es tracta de zones turístiques com 
Santa Ponça, Cala Millor, Cala Blava, Palmanova, Peguera i Magaluf. 
A totes aquestes localitats és on la llei és més restrictiva, no es permet 
el lloguer turístic ni d’habitatges unifamiliars ni plurifamiliars. Només es 
permetrà el lloguer de principals residències durant 60 dies a l’any. 

• Nuclis litorals no saturats (taronja): Es permet tota mena de lloguer 
vacacional, tant a habitatges unifamiliars com plurifamiliars, i durant els 
365 dies de l’any. 

• Nuclis d’interior saturats (morat): Pobles d’interior més turístics com 
Fornalutx, Valldemossa, Alcúdia, Deià o Sóller, es limita el lloguer 
només dos mesos a l’any si és el primer habitatge i s`haurà d’escollir 
només un mes de temporada alta. En blocs de pisos i cases 
plurifamiliars estarà prohibit. 

• Nuclis d’interior no saturats (blau): Són els territoris menys saturats, 
turísticament parlant, de l’illa i es permet el lloguer vacacional tant en 
habitatges unifamiliars com plurifamiliars durant tot l’any. 

• Sòl rústic comú (groc): S’autoritza el lloguer vacacional als xalets ja 
existents si compleixen els criteris de sostenibilitat ambiental i agraris. 
Per a totes les vivendes construïdes després de l’entrada en vigor del 
PIAT estarà restringit el lloguer turístic. 

• Sòl rústic protegit (verd): Són totes les àrees considerades Espais 
Naturals i d’Especial Interès d’Alt Nivell de Protecció. A aquestes zones 
estarà prohibit qualsevol tipus de lloguer turístic. 

• Zona d’exclusió (gris): Polígons industrials i àrees afectades per la 
contaminació acústica generada per l’aeroport. Totalment prohibides 
les ETV. 

Totes aquestes condicions citades afectaran, només, a les noves llicencies. Tots 
els habitatges unifamiliars que ja la tenien, podran seguir llogant la seva propietat 
com sempre ho havien fet. 

Antoni Noguera (2019), batle de l’ajuntament de Palma, afirma que ja s’han posat 
en contacte amb la Conselleria amb la finalitat de què la inspecció d’aquesta 
il·lícita pràctica sigui més efectiva. Uns dels principals canvis, és que aquestes 
inspeccions es realitzaran de forma digital, el que permet detectar totes les 
ofertes que hi ha a internet, a part, la Conselleria de turisme afirma que ha 
duplicat el nombre de llocs de feina que conforma aquest departament. 

A més, Noguer defensa la necessitat d’adoptar unes solucions globals que 
garantissin l’accés a la vivenda, perquè durant els últims 4 anys el preu de lloguer 
de llarga estança ha augmentat un 40%. També cal destacar que si tenim en 
compte el cost mitjà del lloguer en relació a la renta familiar, obtenim que les 
famílies palmesanes han d’invertir un 36% dels seus ingressos nets mensuals 
per poder fer front al lloguer, percentatge que supera al 30% com a màxim que 
s’aconsella a la majoria dels estudis realitzats. Si es compara el preu mitjà de 
lloguer amb altres ciutats espanyoles, tenim com a resultat que Palma es troba 
a la quarta posició del rànquing, només superada per Madrid, Barcelona i Bilbao. 

Alhora, Palma lidera el percentatge de places de sòl urbà en relació a la resta de 
municipis de l’illa amb un 25% del total. A Mallorca els habitatges d’ús turístic es 
localitzen principalment a sòl urbà, però aquests darrers anys, amb la recent 
moda i gran demanda, hi ha una estesa de construccions en sòl rural que estan 
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destinades a ser habitatges d’ús turístic, pel que requereix un altre punt de vista, 
ja que a part de la regulació del lloguer turístic, aquesta construcció està generant 
un nou factor de pressió sobre el sòl rural i recursos territorials. 

4.3. Menorca 

En el cas de Menorca, segons un estudi realitzat per l’Institut Menorquí d’Estudis 
i publicat per la Universitat de Barcelona (2017), el preu del lloguer de llarga 
estança és igual o superior que el preu del lloguer vacacional. Aquest fenomen 
s’ha originat a causa que els propietaris prefereixen llogar les seves vivendes als 
turistes, ja que s’han adonat compte de què genera més rendibilitat que el lloguer 
convencional. Per cada 20 habitatges que s’ofereixen als portals web turístics, 
només 1 està destinada als menorquins. Amb aquestes dades és fàcil de veure 
com de quina manera s’està saturant aquest mercat. 

A ciutadella, cases unifamiliars com xalets que sempre havien estat el gran 
atractiu, han passat a un segon pla, i són els pisos al centre la principal demanda 
de la zona. Com a conseqüència d’aquestes circumstàncies, s’ha abaratit el preu 
del lloguer vacacional i encarit el preu per als residents. 

Respecte a la capital menorquina, és la zona de l’illa on més s’ha notat aquest 
augment, disparant-se un 17% el preu mitjà del lloguer convencional en només 
un any.  

Davant aquesta situació, el 16 de juliol de 2018, el Consell Insular Menorquí 
aprovà una nova proposta de zonificació del lloguer turístic, que té com a finalitat 
protegir el sòl rústic i els nuclis urbans tradicionals de l’illa.  

El PIAT i el PTI, són els medis pels quals es decidiran quines zones són les més 
adequades per als habitatges d’ús turístic, segons els nivells d’activitat 
vacacional i les actuals restriccions corresponents a l’activitat turística permesa.   
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Gràfic 5. Mapa zonificació lloguer turístic a Menorca. Font: Vacaciones-
espana.es 

Al Gràfic 5, les zones de color verd són les que el Consell ha decidit que són 
aptes per al lloguer vacacional, que com es pot veure, són regions costaneres 
d’alta activitat en el sector turístic. A més, a algunes àrees urbanes dels municipis 
de Maó, Es Mercadal i Es Castell, també han estat classificades com a aptes per 
a realitzar aquesta pràctica. 

Per contrari, les àrees que estan classificades com a rústiques i la majoria de 
zones urbanes i tradicionals, es consideren no aptes per al lloguer turístic, és a 
dir, quasi un 95% de territori insular. 

Malgrat això, aquells propietaris de vivendes a àrees que han estat classificades 
com a no aptes però anteriorment disposaven de la llicència de lloguer 
vacacional, podran continuar oferint les seves propietats.  

Susana Mora (2018), la presidenta del Consell de Menorca, defensa haver pres 
aquestes decisions dient que és una eina que pretén regular aquesta activitat, a 
part, que els municipis tenen una vocació residencial i el sòl rural una finalitat 
agrària. 

La decisió del Consell Insular pretén preservar una de les característiques 
diferencial de Menorca com a destí turístic, i per aquest motiu la presidenta 
afirma que “no volem viure únicament del turisme i, per tal de gaudir d’un model 
d’illa diferent, és necessari optar pel camp i un paisatge únic a Balears”. 
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4.4. Pitiüses 

A Eivissa, com al Gràfic 3 indica, és la segona illa de l’arxipèlag que més ofertes 
té publicades als portals digitals. Tenint en compte que l’illa es caracteritza per 
acollir a turisme d’oci i festes, aquesta demanda d’habitatges vacacionals va 
augmentant any darrere any. 

Segons les dades del Ministeri de Foment (2015), Eivissa es troba entre les 5 
ciutats més cares a l’hora de cercar habitatge a l’Estat Espanyol. Aquesta 
situació crea una dificultat a les classes treballadores, ja que veuen que el preu 
de la vivenda va augmentant mentre que els seus sous no creixen amb la 
mateixa proporció. 

Empreses immobiliàries i propietaris s’han adonat que viure de la temporada 
(només treballar als mesos de calor per viure la resta de l’any) és un bon negoci. 
Això genera que a la temporada baixa moltes propietats estan buides mentre que 
a l’estiu el mercat està saturat. 

Per plantar cara a aquest esdeveniment, la màxima institució de l’illa, el 2 de 
maig de 2018 va aprovar que el nombre de places de lloguer turístic no podria 
superar les 20.500 en tota l’illa. A més, també s’aprovà la creació d’una nova 
borsa de places turístiques pensada, a posta, per als habitatges d’ús turístic. Fins 
al moment, només existia una borsa similar per a les places hoteleres, per al que 
les vivendes turístiques no estaven subjectes a cap restricció. 

Al contrari que Mallorca i Menorca, el Consell d’Eivissa no ha aconseguit aprovar 
una zonificació al lloguer turístic. La proposta que havien plantejat l’equip 
governant, que prohibia aquesta pràctica a habitatges plurifamiliars a tota l’illa, 
no ha obtingut els vots suficients per a dur-se a terme. 

Respecte a Formentera, la Conselleria ha posat en marxa la modificació del Pla 
Territorial Insular (PTI) relacionat amb el sostre de places i la zonificació del 
lloguer turístic. Aquest acord s’aprovà el 27 de setembre de 2018, i la seva 
aplicació està prevista el 2019. 

La proposta que defensa la conselleria, deixa fora de la zonificació turística els 
nuclis històrics amb característiques urbanístiques i d’estructura residencial. En 
canvi, si inclou els nuclis urbans turístics i mixtos (d’ús turístic i residencial). Les 
condicions en edificis plurifamiliars, dependran de la decisió que prenguin les 
respectives comunitats de propietaris, tal com ho estableix la llei de propietat 
horitzontal.  

En el cas del sòl rural, s’inclou l’excepció que només es podran emprar com 
habitatges d’ús turístic les cases que existien abans de 2010 (quan entra en vigor 
el PTI), per intentar no afegir pressió urbanitzadora al territori. 

El nombre de places turístiques total s’ha vist augmentat fins a 20.500, és a dir, 
s’ha incrementat en 2.500 respecte de la modificació turística del 2017.   

Alejandra Ferrer (2018), Consellera de Territori i Turisme, manifesta que aquesta 
proposta intenta millorar la qualitat de l’oferta vacacional i disminuir la pressió 
humana sobre l’illa, amb l’objectiu final de millorar la qualitat de vida dels 
residents.  
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5. Anàlisi de les mesures legislatives adoptades  

Un dels principals arguments a l’hora d’adoptar mesures legislatives per controlar 
l’oferta vacacional és el d’evitar la saturació turística i garantir un creixement 
sostenible, ja que els recursos són limitats. 

Clar està que el turisme pot generar pèrdues de benestar a la societat balear, 
però el Govern hauria de corregir aquests errors de mercat amb impostos o 
regulacions. A part, els recursos energètics que s’utilitzen en les activitats 
turístiques acaben sent produïts, a un cert cost. Per tant aquest argument és un 
poc contradictori perquè el turisme genera diners suficients per a poder fer front 
aquestes situacions. 

M’agradaria exposar un petit exemple per entendre millor el paràgraf anterior. A 
Alemanya, durant el 2018, es varen instal·lar 12 vegades més plaques d’energia 
fotovoltaica que a Espanya. Tenint en compte que allà disposen de 1.200 – 1.600 
hores de llums solar a l’any, i aquí amb 2.500-3.000 hores, es pot apreciar com 
s’està desaprofitat una capacitat productiva energètica d’una de les millors fonts 
renovables. Es veu que el govern actual no té els suficients incentius per a posar 
en marxa plans energètics d’acord amb la climatologia del país com fan diferents 
països d’Europa. 

La Federació Espanyola d’Associacions d’Habitatges i Apartaments Turístics 
(2017) considera com a incomplible i inconstitucionals la reforma turística Balear, 
a més, afirmen que “és la més restrictiva de tot el país i la més feble des del punt 
de vista de seguretat i fonament jurídic”. Pel que en aquest apartat s’intentaran 
analitzar els punts més rellevants d’aquesta reforma. 

Els exagerats prejudicis socials atribuïts al lloguer turístic, han originat la 
necessitat de regular restrictivament l’oferta d’aquest nou mercat. Quan un 
govern prenen mesures que afavoreixen a un model de negoci, s’alteren les 
normes bàsiques de lliure competència i els incentius per una producció més 
eficient. 

Si avui dia els turistes desitgen demandar més habitatges turístics que hotels, 
però les lleis establertes no ho permeten, és quan s’està produint una gran 
pèrdua d’eficiència, a més de ser socialment injust. Alhora, a un mercat 
competitiu, els demandants de vivenda vacacional que no trobin allotjament a les 
Illes Balears, acabaran triant altres destins turístics, afavorint d’aquesta manera 
a altres economies. 

No obstant, reduir l’oferta de lloguer turístic per davall de l’oferta actual generarà 
una reducció dels ingressos a les famílies i augmentaran els preus dels 
habitatges ja establerts, conseqüentment s’impedirà l’entrada de noves cases al 
mercat que ofereixen serveis de millor qualitat, per tant, es veurà perjudicada la 
productivitat.  

La implementació de la zonificació pot arribar a generar una segmentació del 
mercat, ja que dins un mateix barri pot haver-hi zones aptes i no aptes al mateix 
temps. Aquest fet va en contra del principi de llibertat de mercat i no 
discriminació, exigit per la normativa europea. 

Limitar el període de lloguer vacacional fins a un màxim de 2 mesos a l’any podria 
tenir conseqüències bastant perjudicials per al sector turístic, ja que sestà 
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afavorint a l’estacionalitat, i si només es pot llogar la vivenda durant 60 dies a 
l’any, òbviament els propietaris ho prefereixen fer en temporada alta.  

Aquesta norma va en contra del que els polítics han anat predicant durant els 
últims anys, que es tracta d’intentar generar riquesa durant tot l’any, i no només 
durant els 5 mesos de sol. En temporada baixa, aquest tipus de vivenda tenen 
uns costos fixos molt baixos, pel que tenen un gran incentiu per ser ofertes durant 
tot l’any, lluitant així contra l’estacionalitat, en canvi molts d’hotels han de tancar 
en temporada baixa pels elevats costs fixos. 

En referència a les sancions (entre 20.001 € - 40.000 €) d’oferta il·legal, són 
desproporcionadament elevades, ja que aquest encariment que han tingut no 
està justificat per la falta de lloguer de llarga estança, la pujada dels preus de 
l’habitatge ni altres prejudicis. 

Les sancions d’oferta il·legal a les Balears, serien les més elevades, a escala 
mundial, imposades per ajuntaments o governs regionals als propietaris dels 
habitatges i per la seva comercialització. 

 

Taula 3. Modificació preus places turístiques. Font: GOIB (elaboració pròpia) 

A la Taula 3 es poden veure els nous preus pactats per a les places turístiques 
d’acord amb la Junta Rectora del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístic, dia 3 
de juliol 2018. Amb aquesta modificació es pretén “diferenciar” els distints tipus 
d’allotjaments i cada un pagar una taxa d’acord amb la seva activitat. 

D’entrada, el preu de les places turístiques hauria d’adaptar-se a les 
característiques de l’allotjament, ja que un hotel i una casa unifamiliar no tenen 
res a veure i, al cap i a la fi, estan pagant el mateix preu per plaça: 

• A les ETV si passen més de tres anys de no realitzar activitat econòmica, 
aquestes perden la llicència de les places segons l’article 85.2 de la Llei 
Turística. En canvi als hotels no estan afectats per aquesta norma, podent 
estar més de tres anys aturats i seguiran tenint les mateixes places 
assignades. 

• Els HUT no fan un ús complet de les places que tenen assignades, la 
mitjana de places per vivenda és de 6,9 llits i és ocupada per 4,2 persones. 
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Mentre que els hotels generalment tenen les habitacions amb capacitat 
per a dues persones, per tant que l’ús d’unes places no genera la inutilitat 
d’altres. 

o Exemple teòric: La vivenda vacacional mitjana estaria pagant un 
preu 6,9 x 3.500 € = 24.150 € per a la llicència de les places, mentre 
que només fa un ús de 4,2 x 3.500 € = 14.700 €. Pel que aquesta 
vivenda mitjana estaria pagant uns 9.450 € que realment no utilitza. 

• El lloguer turístic no té la capacitat d’aprofitar-se d’economies d’escala, en 
canvi els hotels al tenir tantes places concentrades a un espai reduït, es 
poden beneficiar rebaixant costos de transport, atenció al client, neteja, 
etc. 

• Finalment, a les ETV les places ocupades per a nens menors de dotze 
anys es comptabilitzen com a ocupades, mentre que en els hotels queden 
exempts d’ocupar aquesta plaça, per la qual cosa serien places gratuïtes 
pel gremi hoteler. Tenint en compte que les Illes Balears són un destí 
familiar, aquestes places poden arribar a representar quasi el 50% de les 
places allotjades a un hotel, per al que l’hoteler tindria un 50% de les 
places gratuïtes que paral·lelament generen despeses de recursos 
energètics, recursos naturals, impactes ambientals, etc. 

Des de un punt de vista neutral, la regulació hauria de fer una distinció entre els 
diferents tipus d’allotjaments turístics existents a part dels agents comercials 
professionals i la típica família illenca, ja que encara que els dos operin al mateix 
mercat, no tenen els mateixos recursos i eines per fer front a aquestes mesures 
adoptades. 

5.1. Conseqüències econòmiques 

Cal recordar, que la zonificació comporta la pèrdua de factors positius 
anteriorment generats per lloguer turístic com és el cas de la dispersió de 
l’estacionalitat, el desenvolupament d’un nou mercat, augment de les rendes de 
les famílies propietàries i modernització de barris. 

Un estudi realitzat per InAtlas i Habtur (2019) analitzant les conseqüències 
econòmiques de la Llei 06/2017 i la zonificació del lloguer turístic a l’illa de 
Mallorca, ha determinat que les mesures adoptades no estan justificades des 
d’un punt de vista necessari i proporcional, ja que les vivendes vacacionals 
representen un 4,4% del total d’habitatges de l’illa. 

Dels 11,6 milions de turistes que va rebre Mallorca durant el 2018 tan sols un 
12% es varen allotjar a habitatges d’ús turístic. La zonificació aprovada l’any 
passat ha reduït en 9.413 l’oferta legal d’aquestes cases (de 12.981 a 3.568), de 
les quals un terç tan sols es poden comercialitzar durant dos mesos a l’any. Per 
tant, atribuir a aquestes vivendes que són una de les principals protagonistes de 
la massificació a les Balears és una mica ridícul. 
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Taula 4. Diferència tipus d’allotjaments a Mallorca entre 2017-2018. Font: 
IBESTAT (elaboració pròpia). 

A la Taula 4 es pot apreciar que el nombre de turistes arribats a l’illa l’any passat 
ha augmentat un 2,73% respecte del 2017. Per consegüent, l’ús de tots els 
diferents tipus d’allotjaments ha incrementat, menys el de vivenda de lloguer, per 
la qual cosa es poden treure extreure les diferents conclusions:  

• Mentre que la modificació de la llei turística balear ha tingut zero impacte 
a l’arribada de turistes (+317.174), entre el 2017 i el 2018, si l’ha tingut, i 
únicament, als HUT que en un any han perdut 455.417 turistes 
(l’equivalent a 5.073.354 pernoctacions). 

• Dels -455.367 turistes que han deixat d’allotjar-se a les ETV, un 69,4% 
(+316.129) han decidit albergar-se a cases en propietat o a cases de 
familiars o amics, utilitzant el  mateix tipus d’allotjament (vivenda) però 
amb un règim d’explotació diferent. És a dir, els turistes De mercat (que 
pagaven allotjament) s’han substituït per turistes De no mercat (no paguen 
allotjament). Per al que es produeix un efecte contrari, segueix  havent-hi 
la mateixa (o més) càrrega turística al territori, però es redueixen els 
ingressos generats pels visitants de l’illa. 

• Les dades de descens del nombre de turistes allotjats a vivendes de 
lloguer (-455.417) també es poden contrastar amb l’increment dels 
visitants allotjats a hotels (+303.515). Pel que es quantifica de forma 
precisa el prejudici que se li ha generat a les ETV al reduir la lliure 
competència. 

• Els HUT es caracteritzen per tenir un preu mitjà per llit inferior als hotels. 
Mentre que un llit a una vivenda de lloguer es va situar en 36,08 € el 2018, 
un llit a un hotel es comercialitzava per 49,25 €. Per tant que la reducció 
d’habitatges d’ús turístic eleva de forma directa el preu mitjà d’aquests 
allotjaments.   
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Taula 5. Diferència despesa allotjaments a Mallorca entre 2017-2018. Font: 
IBESTAT (elaboració pròpia). 

Com es pot observar a la Taula 5, la falta d’un estudi previ de l’impacte econòmic 
de la Llei 06/2017 ha produït que no es limités l’arribada de turistes a l’illa 
(+2,73%) però, per contra, ha originat que s’hagin disminuït els ingressos dels 
turistes allotjats a vivendes de lloguer per valor de 529.185.396 € (23,99%). 

Amb aquesta modificació legislativa, es limita precisament al turista allotjat a les 
ETV, el que més gasta a les seves visites, amb una mitja de 1.201,58 € per 
turista, i el que més pernoctacions realitza a l’hora viatjar, amb una mitja de 7,6 
nits. 

Amb totes les dades recollides de tot el 2018, s’ha estimat que la implantació de 
la zonificació del lloguer vacacional i la Llei 06/2017 ha produït una pèrdua directa 
al sector de les ETV de 192.128.958 € amb només un any. 

6. Conclusions 

Arribats a l’últim apartat del treball, és l’hora d’exposar les meves pròpies 
conclusions sobre el lloguer turístic. 

Com he remarcat al llarg del treball, podem trobar dues clares posicions enfront 
del lloguer turístic: A un extrem, els grups ecologistes i gremi hoteler, i a l’altre 
costat, les associacions defensores del lloguer vacacional. 

La majoria d’arguments negatius de les entitats que tenen una posició agressiva 
davant les vivendes vacacionals són els següents: 

• Generació de pressió sobre recursos naturals i energètics. 

• Augment de la construcció. 

• Pujada dels preus de lloguer de llarga estança. 

• Gentrificació. 

• Massificació de les illes. 

• Economia submergida. 

Però no tenen prou suport d’estudis científics ni econòmics que sostinguin 
aquestes afirmacions. 

Un dels pocs arguments que es pot al·legar, és la generació d’una economia 
submergida. Amb les lleis i les zonificacions que les institucions balears han 
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adoptat, molt de propietaris no poden adquirir la llicència i molts només poden 
llogar la seva propietat durant 60 dies a l’any. Consegüentment, moltes vivendes 
seran ofertes al marge de la legalitat sense recaptar cap tipus de taxa o impost. 

Per altra banda, la posició que defensa el lloguer turístic es queixa principalment 
que les mesures adoptades per intentar regular el lloguer vacacional estan 
afectant més aviat negativament que positivament a aquest nou mercat. De les 
quals m’agradaria assenyalar: 

• La zonificació adoptada imposa que a moltes àrees de Mallorca només es 
podran comercialitzar habitatges durant 2 mesos a l’any. Aquesta situació 
està provocant la dispersió de l’estacionalitat que a poc a poc s’estava 
aconseguint, ja que els costos fixos d’aquestes vivendes són molt baixos 
comparats amb els dels hotels, pel que tenen molts d’incentius per estar 
ofertes i intentar atreure visitant els 365 dies de l’any. 

• Les lleis i les zonificacions adoptades afavoreixen indirectament a totes 
les altres modalitats d’allotjaments turístics, ja que com s’ha vist 
anteriorment, en el 2018 augmentaren les estances a totes menys a les 
vivendes de lloguer, per tant aquestes mesures estan afavorint a diferents 
models de negoci i s’estan alterant les normes bàsiques de lliure 
competència i els incentius per una producció més eficient. 

• Si els turistes prefereixen allotjar-se a habitatges vacacionals en comptes 
d’hotels, i no troben aquesta oferta, per les traves posades pel govern, 
potser finalment canviaran el seu destí. 

• Per a moltes famílies balears aquest model de negoci és un suport 
monetari extra a final de mes, pel que limitar i prohibir el lloguer a moltes 
zones, afectarà econòmicament a una part de la societat. 

• Els turistes que s’allotgen als HUT normalment cerquen estances més 
econòmiques (el 2018 un llit a una vivenda de lloguer es va situar en 36,08 
€, mentre que un llit a un hotel es comercialitzava per 49,25 €), aleshores 
establir un sostre de places de lloguer turístic, augmentarà directament el 
preu d’aquestes vivendes. 

Des del meu punt de vista, el lloguer turístic fa més de tres dècades que existeix 
a aquesta comunitat autònoma hi ha conviscut amb harmonia i tranquil·litat amb 
tota la societat.  

Durant aquests últims anys, és cert que ha crescut exponencialment l’oferta 
d’aquestes cases, pel que està generant una gran quantitat de diners que 
anteriorment no generava. 

Com ens trobem a una societat capitalista, qualsevol model de negoci que 
comenci a despuntar, per a una part de la societat sempre serà molest i ho 
intentaran reprimir. 

Doncs crec que és el que està passant amb el lloguer turístic. Durant la darrera 
dècada està agafant molta força, els hotelers es queixen que els estan llevant 
cota de mercat, i per tant comença a ser una molèstia per aquest gremi.  

El govern també s’ha adonat que és un nou mercat que està generant molts de 
diners, i per tant, volen treure partit, i han creat unes lleis i unes taxes per 
aconseguir-ho.  
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És cert que és una pràctica que s’ha de regular, ja que és un fenomen que ha 
vingut per a quedar-se i competir directament amb els hotels, però amb les lleis 
que s’han imposat a les Balears, s’estan deixant de banda molts de factors que 
el govern no ha tingut en compte, i s’està perdent una productivitat que podria 
ser molt beneficiosa per aquesta comunitat autònoma. 
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