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1. INTRODUCCIÓ:   
 

Si parlam d’herències, antigament, el primogènit de cada família solia 
heretar aquelles terres interiors riques pel cultiu, mentre que els altres fills es 
quedaven amb aquelles terres properes a la costa, no tan aptes per a 
l’agricultura. Retrocedint cap a l’inici turístic a les illes, foren aquests hereus de 
terres costeres els qui propiciaren l’inici d’aquesta gran força econòmica. El 
turisme, des de llavors, és un dels productes més comercialitzats. Un servei 
que ens afecta a tots amb una capacitat immensa de generar altres activitats 
econòmiques. (L’any 2014 el turisme constituïa el 45’5% del PIB balear i 
suposava la creació del 34’8% de llocs de feina segons dades d’Exceltur.) 
 

Gràcies a aquestes distribucions de patrimoni familiar, foren molts els 
empresaris que invertiren en aquestes propietats costaneres construint els 
primers allotjaments turístics a les illes. D’aquesta manera, amb el temps, 
aquells germans que d’alguna manera havien heretat les terres menys riques 
incrementaren notablement la seva riquesa amb el boom turístic, posant-les a 
disposició dels grans inversors, ja fos a partir de la seva venda o bé llogant-les 
per possibilitar l’aparició del turisme.  És així com, entre 1960 i 1973 hi té lloc 
un important creixement turístic popularment conegut com el “boom turístic”. 
Fou durant aquesta dècada quan es construïren al voltant d’unes 200.000 
places turístiques. Una xifra abrumadora en tan sols un marge temps de 10 
anys. Com és d’imaginar, aquest sobtat canvi provocà importants 
conseqüències a nivell territorial i passatgístic.Un grandiós creixement 
urbanístic que no contemplà limitacions ni regulacions.  
 

Aquest primer boom es va veure interromput per la crisi econòmica del 
1973 degut a l’encariment del preu del petroli. Aquest fet suposà el tancament 
de molts de petits establiments hotelers coincidint amb l’aparició de les 
primeres grans cadenes hoteleres. Tot això, donà lloc a l’aparició dels edificis 
residencials destinats a apartaments turístics.  
 A mesura que es va anar acostant la maduresa turística a les illes, 
caracteritzades per un turisme de sol i platja convencional, allotjat a hotels 
costaners, anaren proliferant les estades en segones residències. Un fet 
característic d’aquesta evolució el situam amb la compra, majoritàriament per 
part d’estrangers de nacionalitat alemana, de parcel·les i segones residències.  
 

A més d’aquestes noves adquisicions, moltes famílies tenen per costum 
disposar de dues cases com a resultat de la tradició típica mallorquina 
d’estiuejar a les zones costaneres.  
 

Amb el temps, l’agricultura s’ha convertit en un sector econòmic amb 
molt baix i escàs rendiment, el qual requereix molta dedicació i perceverància 
mentre que el benefici no n’és equivalent, i en la majoria de casos, tampoc és 
compensatori.La majoria de propietaris, després d’una jornada de feina ja no 
tenen interès en haver de desplaçar-se fins a les finques a cuidar-ne les 
plantacions i cultius. Com a conseqüència, un gran nombre de terres s’han anat 
abandonant progessivament.  
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Segurament influenciats per les situacions econòmiques actuals, tots els 

propietaris d’aquestes terres i segones residències han anat cercant una 
sortida rentable per a tots aquests immobles. A més, de tots aquells que 
invertiren en la construcció de nous habitatges durant el boom immobiliari. Són 
molts propietaris de terres d’interior, els quals o bé han construït o bé han 
reformat una caseta de camp fent-hi possible l’habitatge. Gairebé tots tenim un 
familiar, amic o bé conegut que ha fet aquesta obra, i ja ha aprofitat per 
construir-hi una piscina. Tota aquesta evolució ha fet possible l’aparició i 
desenvolupament dels habitatges vacacionals a les zones d’interior. Podríem 
anomenar aquest fet com el boom dels habitatges turístics ja que de cada 
vegada hi ha més propietats destinades a aquest ús degut al fort impacte que 
recentment està provocant. 
 

El canvi en les preferències dels turistes va ser un altre fet que 
possibilità l’aparició d’aquesta tipologia turística. Un nou model flexible, que 
s’adapta immediatament a les necessitats canviants de la demanda, la qual es 
comença a moure per noves motivacions i exigències com ara la importància 
de l’autenticitat ambiental i cultural, la recerca d’un producte més personalitzat i 
amb major grau d’exigència en termes de qualitat. Tot això suposa una evasió 
de la massificació turística. 
 
 El Decret 55/2005 defineix els habitatges turístics vacacionals de la 
següent manera:  

“Unitats unifamiliars aïllades amb un màxim de 6 dormitoris i 12 
places, que ofereixin servei d’allotjament mitjançant un preu o 
contraprestació econòmica per motius turístics o de vacances, 
contractats per les habituals línies de comercialització, a través dels 
empresaris d’habitatges turístics vacacionals, que tinguin els requisits 
exigits a aquest Decret i que incloguin la prestació, com a mínim, dels 
serveis de neteja, manteniment de piscina si la té, de jardí i 
instal·lacions”. 

 
El fenomen de lloguer dels habitatges vacacionals no és una nova 

tendència sorgida fa dos dies. Ha estat un fenomen gradual i progressiu que en 
ocasions s’ha vist afavorit el seu desenvolupament degut a les situacions de 
saturació del turisme tradicional de sol i platja.  
 
 Aquesta tendència la trobam arreu de les illes; n’hi ha a les ciutats, a les 
zones costaneres i a les zones d’interior. Cada zona té un perfil propi tan de 
demanda com d’oferta que cal analitzar per entendre millor aquesta tipologia 
d’allotjament turístic.  
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2. L’OFERTA DELS HABITATGES VACACIONALS: 
 

Per poder fer-nos una idea més clara de l’oferta d’allotjament turístic a 
les illes Balears, la taula següent ens mostra l’evolució de nombre 
d’establiments i places turístiques des de 1983 fins al 2013 per illa. 

 

 
Font:Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)  

 
Com es pot observar, en el 1983 ja hi havia 714 hotels construïts, dels 

quals, gairebé un 80% estava situat a Mallorca. En el 2003 hi hagué un petit 
declivi en el nombre de places hoteleres deixant lloc a la diversificació de 
l’oferta (hotels rurals, agroturismes i turisme d’interior). Ja és deixava preveure 
un canvi en les preferències dels turistes.  
 

Aquesta taula no ens dóna informació sobre el nombre d’habitatges 
vacacionals, però cal remarcar que fins fa poc temps la majoria d’aquesta 
oferta s’ha dut a terme de forma il·legal i és per això que no es disposa de 
dades quantitatives. A més, encara no figuren a les legislacions de moltes 
comunitats autònomes i per tan, no estan registrades oficialment. 
 

L’anàlisi d’aquest treball es centra amb aquelles habitatges que si tenen 
certa protecció jurídica. La llei no contempla la comercialització de les 
edificacions plurifamiliars, així que ens centrarem en els habitatges unifamiliars 
aïllats. 
 

Podem trobar una àmplia varietat d’oferta en quant a dimensions i 
localització. Totes les residencies estan equipades amb tot l’imprescindible per 
viure-hi (mobles, menatge de cuina, llençols, tovalloles…). 
 

Es pot distingir entre tres tipus d’oferta: l’urbana, la rural i la costanera.  
 

L’oferta urbana d’habitatges vacacionals, bàsicament, consisteix en 
petits apartaments majoritàriament situats a les zones més cèntriques de les 
ciutats. Per ara, a les illes no té tan de pes ni importància ja que no disposam 
de grans ciutats.. És per això, que centrarem la nostra atenció en l’oferta 
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situada a les zones d’interior i a la costa.  A més, aquest tipus d’oferta no està 
sota la protecció de la llei, per tant, no podran estar comercialitzats com a 
turístics, vacacionals i derivats.  
 

Des de l’inici del turisme a les illes, la proximitat al mar ha estat un factor 
geogràfic clau ja que majoritàriament el nostre turisme és el de sol i platja. Avui 
en dia, tot i que aquest tipus de turisme convencional segueix tinguent gran 
força, l’oferta s’ha diversificat fent possible l’aparició d’altres tendències com 
pot ser el lloguer d’habitatges vacacionals entre d’altres com el turisme rural, de 
creuers, de ciclisme, etc. 
 
 Més de la majoria d’aquests tipus d’habitatges es localitzen a les zones 
costaneres, classificant-se entre apartaments, pisos i adossats principalment. 
Un dels trets més característics dels habitatges de les zones de costa és el 
nom de cada un d’ells, aprofitant la toponímia de la zona, com per exemple Flor 
d’estiu, Llum de Mar…  
 
 Aquestes residències solen ser de superfície petita (al voltant d’uns 80 
m2 aproximadament). Gairebé no tenen espai exterior ja que normalment, el 
turista es passa la majoria del temps fora de l’habitatge degut a que l’atractiu 
principal no és l’immoble en si mateix si no la localització d’aquest. 
 
 Com ja s’ha mencionat anteriorment, la saturació i massificació turística 
a la costa ha fet possible fomentar el turisme a les zones d’interior o rurals. La 
classificació d’aquests habitatges sol ser en cases de camp, casetes, xalets, 
possessions, villes… Solen tenir unes dimensions més grosses que els de la 
costa, la majoria disposen d’uns 160m2 amb un ampli espai exterior que 
normalment té piscina i jardí. Un dels aspectes rellevants és que la majoria 
d’habitatges situats en zones rurals, solen ser cases aïllades fora del nucli urbà. 
En aquest cas, l’immoble si que és un atractiu pel turista ja que és un element 
clau de l’estada. Tot i que solen visitar l’illa, tendeixen a passar llargues 
estones a l’habitatge, és per això que els elements característics es  tenen més 
en compte.  
 
 Aquesta nova font de riquesa a les zones d’interior, ha provocat que 
siguin moltes les famílies que reformin cases de camp fent-les aptes pel 
turisme complint amb els requisits característics com pot ser una piscina, una 
amplia terrassa amb jardí, una barbacoa…  
 
 En ambdues localitzacions, s’aprofita el màxim l’espai disponible per 
poder oferir el màxim nombre de places possibles. També és molt comú que 
s’altern-hi l’ús dels habitatges. D’aquesta manera, solen llogar-se durant la 
temporada alta i a l’hivern hi tendeix a residir la pròpia família propietària (fet 
més sovint en les zones d’interior).  
 
 Elements com la piscina o el pàrking privat són de gran rellevància pels 
clients alhora de decidir-se a llogar un immoble. 
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 El preu del lloguer sol està establit per setmanes i depèn de les 
dimensions, de la qualitat i localització del habitatge, així com també de l’època 
de l’any per a la que es lloga. 
 

Davant aquesta nova realitat econòmica, són molts els que decideixen 
llogar les seves cases, villes… a turistes. El problema, és que no comptam amb 
una regulació clara i concisa ja que pareix a ser que el Govern no té molt 
d’interès en regular aquesta nova i imparable activitat econòmica. Segurament 
una de les raons que justifiquen la falta de motivació es centra en la forta 
pressió hotelera, però això ja són altres temes que s’allunyen del nostre objecte 
d’estudi principal. Tot i que altres comunitats autònomes del país ja han regulat 
aquesta pràctica, a les Balears encara es dóna l’esquena a aquest fenomen.  
 

És una pràctica pròpia de l’economia submergida  degut a la falta 
d’intervenció favorable per part del Govern. Les regulacions vigents són poc 
clares, rígides i excloents. Una bona regularització possibilitaria controlar i 
gestionar a partir de nous impostos especials un mercat emergent, font 
d’ingressos per a moltes famílies. 
 

Però per tal de poder entendre millor el concepte i la situació actual 
d’aquesta tendència d’allotjament, cal fer una petita menció a la legislació 
vigent. 
  
 El novembre de 1994 es va aprovar la LAU (Ley de Arrendamientos 
Urbanos) d’àmbit estatal. El 2012, a les Balears, es publicava la llei 8/2012 de 
Turisme a les Balears que possibilitava la comercialització turística d’aquells 
habitatges destinats normalment a l’ús residencial.  
 

Recentment, s’ha aprovat el Decret 20/2015 que modifica alguns punts 
de la llei 8/2012. Aquest, inclou les cases de poble que siguin unifamiliars i 
estiguin en una única parcel·la, separades dels veïns per parets mitgeres. Al 
igual que amb les altres lleis aprovades, els habitatges plurifamiliars segueixen 
exclosos de la protecció jurídica. Un altre punt important d’aquest decret és el 
que tracta sobre la publicitat  i comercialització dels habitatges vacacionals. 
Només podran publicitar-se utilitzant termes com “turístic”, “vacacional” i 
derivats aquells que estiguin registrats oficialment. A més, la Conselleria de 
Turisme i Esports publicarà a la seva web un llistat actualitzat d’aquells canals 
que estiguin considerats de comercialització turística.  
 
 És important distingir entre el contracte d’arrendament de temporada 
regulat per la LAU i el contracte d’allotjament turístic contemplat en la Llei de 
turisme a les illes.  
 
 En ambdós tipus de contractes hi ha la cessió temporal de l’ús de 
l’habitatge; la diferència principal és que el contracte d’allotjament ha de prestar 
uns serveis mínims. A partir d’aquesta diferència, el propietari ha de decidir 
quin dels dos contractes formalitzar (sempre per escrit) alhora de llogar un 
habitatge amb finalitat turística.  
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Les característiques principals de la Llei 8/2012 de Turisme a les Balears 

són les següents: 
 Aquells habitatges que es podran destinar a la comercialització turística 

han de ser unifamiliars aïllats (un immoble per parcel·la) o bé aparellats 
(diferents immobles adossats en una mateixa parcel·la). 

 Les residències comercialitzades tendran un màxim de sis habitacions 
possibilitant l’estada a un màxim de dotze persones. A part, tindran que 
comptar amb un bany per a cada tres persones.  

 Per tal de poder comercialitzar els habitatges, s’haurà d’alternar l’ús 
propi i residencial. Les estades turístiques hauran de ser de curta durada 
no poguent superar els dos mesos d’estada.  

 Aquesta llei no contempla la possibilitat de fer contractes diferents per 
mateixos períodes. D’aquesta forma, queda prohibit que diferents 
usuaris hagin de compartir l’immoble. Consisteix en una cessió total del 
dret de gaudir l’habitatge durant el termini de l’estada.  

 Totes les residències hauran de presentar la declaració responsable de 
l’inici de l’activitat turística (DRIAT) a l’administració pertinent. Aquesta 
declaració compte amb els següents apartats: 

  ‣ Informe descriptiu que reflexi l’estat actual de l’habitatge: nom  
comercial de l’immoble, adreça, identificació del propietari, 
identificació del explotador... 

  ‣ Informe descriptiu que reflexi l’estat actual de l’habitatge firmat 
per un  
tècnic competent: nom comercial de l’immoble, adreça, tipologia 
d’habitatge (aïllat i únic habitatge, aparellada en diferents 
parcel·les, etc), superfície del solar, superfície construïda, nombre 
de places, metres de cada sala i habitació, plànols de l’habitatge...  

  ‣ Pla de modernització i qualitat per a les estades turístiques que 
serveix per acreditar la qualitat de l’habitatge tinguent en compte 
si es compta amb actuacions establertes per fer front a les 
queixes i reclamacions, qüestionaris de satisfacció, equipament 
necessari per poder reciclar, es faciliten informació d’interès 
(supermercats, gasolineres, telèfons d’emergències…), si 
disposen d’instruccions per a tots els aparells electrònics, etc. A 
més, aquesta declaració compta amb un llistat de requisits mínims 
per a la inscripció dels habitatges per comercialitzar estades 
turístiques diferenciats en els obligatoris de cada zona - general, 
menjador, banys, dormitoris, cuina i zona exterior-  com poden ser 
per exemple: rentadora, farmaciola, extintors, nevera, 
senyalització... i d’altres avaluables que serveixen per millorar la  
puntuació (piscina, jocs de taula, connexió a Internet…).  
La seva comercialització sempre serà a través d’una empresa 

 comercialitzadora, ja sigui a partir del propi propietari o bé a partir 
d’operadors turístics.  

 Com a tota empresa turística, s’hauran de garantir uns serveis mínims 
tal i com indica la llei. Aquests són la neteja periòdica de l’immoble, 
proveïment i canvis de roba de llit i tot el menatge de la casa, 
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manteniment de les instal·lacions, servei d’atenció al públic i 
d’assistència telefònica durant les 24 hores del dia.  

 Serà indispensable que l’habitatge compti amb una assegurança de 
responsabilitat civil per possibles danys tan materials com físics. 

 
Si tornem als dos tipus de contractes, el d’arrendaments i el 

d’allotjament, també trobam una altra diferència alhora de tributar. En els 
contractes d’arrendament urbà, es declararà anualment l’IRPF ja que l’ingrés 
derivat d’aquest tipus de contracte té naturalesa de rendiment de capital 
immobiliari i per tan, no tributarà IVA. És per això, que no es considera una 
activitat empresarial i el propietari no tindrà que està donat d’alta com a 
autònom. En canvi, en els contractes d’allotjament turístic, el propietari haurà 
d’estar donat d’alta com a autònom ja que a partir de la prestació de serveis es 
considera una activitat empresarial i per tant haurà de tributar IRPF perquè els 
ingressos són derivats dels rendiments de l’activitat econòmica i a més IVA. 
S’hauran de fer declaracions i pagaments trimestrals d’ambdós imposts.   
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3. LA DEMANDA DELS HABITATGES VACACIONALS: 
 

Balears és la destinació amb major atractiu turístic per a la població 
germànica. Un fet curiós és que molts alemanys ens consideren el seu dissetè 
estat o bé “Bundesland”. En la taula següent, podem comprovar com el lloc 
d’orígen principal dels turistes que visiten les illes són alemanys.    

 

 
Font:Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 

  
 
 Tal i com mostra la taula, la majoria d’allotjaments en cases d’amics i 
familiars les realitzen els propis espanyols, mentre que els alemanys són els 
principals consumidors dels allotjaments en propietat o bé en lloguer. Cal 
recordar que són molts els alemanys disposen de segones residències a les 
illes.  
 

Com tot, el perfil dels turistes ha anat canviant i evolucionant amb el 
temps. Són molts els que es deixen de moure per la massifiació del turisme de 
sol i platja tradicional, i passen a interessar-se per altres modalitats, com ara, el 
lloguer dels habitatges vacacionals.  
 
 Un turista que cerca un producte més autèntic, fidel a les tradicions i 
respectuós amb el medi. Com és més exigent, el producte que cerca també 
serà més complet i s’haurà d’adaptar millor als seus requisits.  
 
 Tal com en l’oferta, hi ha tres tipus de demanda segons el lloc d’interès: 
urbana, costanera i d’interior.  
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El perfil dels turistes que cerquen llogar apartaments a les ciutats, 

sobretot a les illes, solen caracteritzar-se per ser gent jove, normalment 
estudiants, amb menys recursos econòmics que no entra dins el seu abast 
allotjar-se en hotels de ciutat ja que solen tenir preus elevats.  
 

Com hem fet amb l’oferta dels habitatges vacacionals, ens centrarem 
principalment amb la demanda turística de les zones de costa i d’interior.  
 

En general, la demana dels habitatges vacacionals sol ser tenir un elevat 
grau de fidelització. L’organització de les seves vacances és completament 
individual i personalitzada. Cada turista ho organitza segons les seves 
preferències i gustos. Es tracta de gent amb cert poder adquisitiu.  
 

Els immobles d’una sola habitació normalment són arrendats per 
parelles d’edat avançada, amb un alt nivell d’estudis i un alt poder adquisitiu. 
Solen estar motivats per la recerca de la tranquilitat i d’un entorn de qualitat.  
 

En canvi, les residències més àmplies solen ser llogades per famílies o 
grups d’amics normalment amb fills, que aprofiten les vacances per passar més 
temps junts.  
 

Es tracta d’una forta demanda que s’allunya del producte tradicional. 
Apostant majoritàriament pel turisme familiar, de qualitat i amb recursos 
suficients.  
 
 La demanda des habitatges situats a les zones d’interior sol buscar més 
la tranquilitat i la calma i no només la proximitat a la platja. Les dimensions de 
les illes fan possible moure’s fàcilment d’un lloc a un altre. La majoria d’aquesta 
demanda tendeix a llogar un cotxe per així tenir plena autonomia. Aquests 
turistes, aprofiten les seves vacances per recórrer els pobles de l’interior, 
apropar-se a les costums i tradicions balears, visitar els mercats municipals… 
En definitiva, és un tipus de turisme més integrador en l’entorn local. 
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4. LA COMERCIALITZACIÓ DELS HABITATGES VACACIONALS: NOVA 
PROPOSTA 
 
 Com s’ha mencionat anteriorment, aquesta no és una pràctica nova, es 
porta duent a terme des de fa molt de temps. L’esplendor actual d’aquesta 
tendència ve donada per l’evolució tan de la demanda com de l’oferta. La 
situació actual, influenciada per la crisi immobiliària i sobretot econòmica, ha 
afavorit la comercialització d’aquesta tipologia d’allotjament turístic.  
 
 Gràcies a la presència i eficàcia d’Internet, és molt fàcil comercialitzar 
aquest tipus d’habitatges. La majoria de propietaris que volen llogar les seves 
cases a turistes, acudeixen a l’ajuda de portals especialitzats. 
 
 Entre les pàgines webs líders trobam Booking, fundada el 1996, que 
dóna la possibilitat de llogar qualsevol tipus d’allotjament (hotels, cases, 
apartaments, pensions,villes…), així com també posa a la disposició del client 
el lloguer de cotxes des de el propi portal. El grup HomeAway, del qual en 
forma part Homelidays, fou creat el 2005 i es considera el portal de referència 
del sector, oferint la possibilitat de llogar habitatges vacacionals. Altres com 
AirBnb que opera des del 2008 comercialitzen el lloguer dels habitatges com de 
les habitacions en pisos privats. 
 

Totes aquestes empreses, són intermediaris entre els turistes i els 
propietaris. Funcionen com a aparadors on es mostra l’oferta d’allotjament i els 
clients decideixen quin s’adapta millor als seus gustos. S’encarreguen de posar 
en contacte l’oferta i la demanda a canvi d’elevades comissions. 
 
 Apart de les dificultats i traves existents establertes per les lleis, les taxes 
i impostos a pagar són de gran importància. Actualment, per poder 
comercialitzar una residencia d’ús turístic que ofereixi els serveis mínims 
disposat per llei, el propietari ha d’estar donat d’alta com a autònom. D’aquesta 
forma, com que es considera una activitat empresarial, s’ha de tributar IRPF i 
IVA, presentats i declarats trimestralment. Això, suposa que una gran part de la 
quantitat obtinguda derivada del lloguer de l’apartament, vagi a parar en mans 
de l’agència tributària. A més de les comissions que se’n duen els portals webs.  
 
 Si ens aturem a pensar i analitzar, darrera tot això se’n van grans 
quantitats de diners. Sobretot amb les comissions. Per tal d’evitar-ho, s’haurien 
de cercar altres propostes o formes per comercialitzar aquests tipus 
d’allotjaments.  
 
 Aquesta nova proposta de comercialització consisteix en la creació d’una 
cooperativa entre tots els propietaris interessats. D’aquesta manera, tots 
aquells que tinguessin a la seva disposició un habitatge i que el volgués 
destinar al lloguer vacacional turístic, en podria formar part, sempre i quan, 
estiguessin inscrits oficialment a la Conselleria de Turisme i Esports i 
comptassin amb la seva respectiva aprovació per a l’inici de l’activitat turística. 
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 Es tracta de crear una cooperativa, on els propis propietaris dels 
immobles en fossin els socis. Es faria una inversió inicial per a constituir-la i 
després es seguiria pagant una quota trimestral per cada habitatge 
promocionat en funció dels trets i característiques principals de cada 
residència.  
 

Els immobles estarien agrupats per categories en funció de les 
particularitats de cada un, ja sigui segons les seves dimensions, serveis, 
instal·lacions...  D’aquesta manera, el benefici a repartir entre els socis seria 
equitatiu en funció del tipus d’habitatge comercialitzat i la quota pagada 
trimestralment. 
 

El motiu d’aquesta classificació ve donat per les diferents tipologies 
d’habitatges. És una forma d’equilibrar-ho, ja que el manteniment d’una casa 
amb piscina i jardí és més car i costós que el d’aquella altra que no en té. 
 

Per tal d’evitar la competència entre els mateixos empresaris, la 
comissió derivada del lloguer no tendria res a veure amb qui és el propietari de 
la casa. Basant-nos amb les agrupacions i classificacions per categories i 
característiques, el benefici generat de l’activitat es repartiria entre tots els 
afiliats de la cooperativa que fossin del mateix rang. És una forma d’evitar que 
cada propietari i soci tracti d’aconseguir millors promocions i major nombre de 
clients i així evitar l’aparició d’una lluita interna entre els propis membres.  
 

Mensualment, es faria un seguiment i anàlisi dels lloguers que s’han 
realitzat. Es tracta de analitzar i identificar perquè algunes residències tenen 
tendència a estar llogades més temps que d’altres i per què. Aquest estudi de 
caire informatiu permetria analitzar les fortaleses i debilitats de cada immoble 
per fer propostes de millora. També, seria útil per identificar les preferències 
dels turistes alhora de llogar un habitatge on passar les vacances i com a 
conseqüència, millorar-ne la seva satisfacció ja que s’adaptaria millor a les 
seves necessitats.  
 
 Com tot producte, el lloguer d’habitatges vacacionals necessita ser 
comercialitzat per tal de posar-se en contacte amb el mercat. Per fer-ho hem de 
definir el nostre producte, el seu preu, com el distribuirem i promocionarem.  
 

Per això, hem de determinar quina és la nostra cartera de productes. 
Aquesta estarà formada per totes aquelles residències que siguin dels socis de 
la cooperativa i hagin presentat la respectiva declaració responsable d’inici 
d’activitat turística i estigui degudament aprovada per l’administració 
competent. Aquests habitatges podran tenir característiques diverses i es 
comercialitzaran agrupats en categories semblants en funció dels seus trets 
principals. 
 

Els preus de cada habitatge s’establiran per setmanes i segons el rang 
al que pertanyen. Aquest import comptarà amb dos marges: un a distribuir 
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entre els socis de la mateixa categoria  i l’altre formarà part del benefici de 
l’empresa.   
 

L’eina principal per a la comercialització del lloguer dels habitatges 
vacacionals serà el màrketing directe. S’utilitzaran instruments i mitjans de 
comunciació directes amb el consumidor evitant la presencia d’intermediaris.  
 

Per fomentar el grau de fidelitat dels turistes s’oferiran descomptes per 
afavorir la repetició de futures estades en immobles comercialitzats per la 
cooperativa. Per exemple, abans de la temporada alta, s’enviarà un correu 
electrònic al turista oferint habitatges de característiques semblants al que llogà 
durant la temporada passada amb un descompte per ja haver estat client i voler 
tornar a repetir.  
 

És fonamental que diferenciem el nostre producte del de la competència. 
 Per això, fomentarem al màxim el tracte directe entre els propietaris i turistes 
fora la presencia d’altres empreses o entitats intermediadores. Com que els 
socis de la cooperativa són els propis propietaris dels immobles, els turistes 
tractaran directament amb ells i possibilitarà una relació més estreta i personal 
que podrà ser aprofitada per estimular futures estades. A més, és important 
que es remarquin les característiques més representatives i pròpies del nostre 
producte que ajudin a percebre’l com a diferent a la resta. Es tracta 
d’habitatges autèntics, fidels a les tradicions i costums balears. 
 

També és necessari que es crei una marca amb un logotip que faciliti 
una ràpida identificació. Amb el temps pot arribar a ser un instrument que 
contribueixi en crear valor afegit a l’empresa.  
 

El canal de distribució i promoció serà únicament a través d’Internet. Es 
crearà una pàgina web on els turistes podran veure tots els habitatges 
disponibles pel lloguer així com també les seves característiques, localització i 
tarifes. Per poder reservar s’hauran de registrar i ja quedaran guardats a la 
base de dades de l’empresa.  
 

Per a millorar la posició de l’empresa s’optimitzarà la pàgina web per tal 
d’aconseguir un major nombre de visites. A partir del  SEM (Search Engine 
Marketing), una eina de pagament  per aconseguir les millors paraules claus de 
les webs que serveix per millorar la visualització en els motors de recerca, 
apareixent entre els primers resultats. Sol tenir uns resultats molt positius i 
immediats per a l’empresa anunciant. Es tracta d’un instrument temporal, de 
gran utilitat a l’inici de l’activitat empresarial ja que possibilita que es donin a 
conèixer. Quan la cooperativa ja hagi assolit un cert nivell de reconeixement 
social, es preveu que pugui posicionar-se de forma natural a partir del nivell de 
visites rebudes.  
 
 Segurament, com tot principi, seria costós, però es parteix de la base de 
que molts dels propis propietaris ja han llogat les seves cases. D’aquesta 
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manera, es poden utilitzar els contactes d’aquests clients per donar a conèixer 
aquesta nova proposta de canal de comercialització.  
 

És important que els clients estiguin informats del motiu d’aquesta 
cooperativa entre propietaris de diferents habitatges. Des del meu punt de 
vista, pot ser un element clau davant altres empreses comercialitzadores ja que 
es podrà oferir un producte més autèntic i arrelat degut a que la tota relació 
abans, durant i després del lloguer serà directament amb el propietari, que serà 
un resident de les illes, i qui ningú millor que un local per vendre un producte 
que, en la majoria de casos, contempli les tradicions balears.   
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5. CONCLUSIÓ: 
 

Com bé he mencionat en diferents moments, es tracta d’un tema 
d’importancia actual davant de la gran demanda existent.  
 

Si s’aconseguís que el Govern establís unes noves regulacions que 
aconseguissin englobar tota l’oferta del lloguer vacacional, es reduiria el 
nombre d’immobles comercialitzats de forma clandestina. Com més fàcil fos la 
seva regularització i comercialitzció, hi hauria un major nombre d’oferta 
regulada i es podria obtenir informació pública, clara i verídica sobre aquests 
tipus d’allotjaments. 
 

El que s’ha de deixar clar, és que suposa un element clau per a 
l’economia. Aquests lloguers tenen un gran efecte multiplicador. Tots aquests 
turistes necessiten comprar menjar i begudes, un mitjà per traslladar-se… És 
per tot això, que la quantitat de diners que poden gastar-se en restaurants, 
bars, tendes, etc, suposa un positiu impacte econòmic.  
 

El Govern hauria de fer front a aquests nous patrons i afavorir-los, però 
per això, és inevitable que es no posicioni, i malauradament, la presió hotelera 
a les illes és molt forta.  No és pot ignorar perquè podria desfavorir el destí. Si 
realment, és el que el turista vol, com a bons impulsors del turisme, hauríem de 
poder proveir-lo d’acord amb les seves necessitats, això sí, sempre baix una 
regulació. El que no podem fer, és frenar una activitat i realitat existent.  
 

L’objectiu d’aquest treball és entendre millor tot el que comporta el 
lloguer dels habitatges vacacionals, des de sabre què oferim, a qui i com ho 
feim. 
 

És important cercar alternatives per evitar que, com passa en la majoria 
de casos relacionats amb el turisme, grans quantitats de diners vagin a parar 
fora de les illes.  
 
Si volem vendre un producte com aquell element part de la nostra cultura i 
identitat, és important que tots ens hi involucrem i ho facem nostre. No podem 
operar al marge de la llei, però tampoc ens podem conformar amb el que 
aquesta ens dóna si no ens protegeix a tots per igual. Mentre sigui difícil la 
regularització dels habitatges vacacionals, més fomentarem la seva pràctica 
clandestina. 
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