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EL LLOGUER TURÍSTIC A DEBAT  
 
Els partits van debatre sobre si 'regular' és 'prohibir' el lloguer turístic. 

PP, PSOE, Més per Mallorca i El Pi van enviar els seus representants a un 
debat on hi han faltat Podem i Vox que no van voler assistir. 

Només el PSIB-PSOE i Més van defensar en el debat sobre lloguer turístic 
celebrat a l'Auditori del Parc Bit, la Llei Turística aprovada aquesta 
legislatura pel Govern que conformen.  
 
PP, Ciutadans i El Pi van criticar que la regulació necessària del sector 
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s'hagi convertit en una prohibició que es gira contra la possibilitat de les 
famílies mallorquines de sumar ingressos extres. 
 
Antoni Costa, del PP va coincidir amb Josep Melià, d'El Pi, en demanar 
que s'elimini la prohibició de comercialitzar el lloguer turístic en sòl 
rústic. "Els requisits de la llei s'han de derogar o modificar", va dir Costa. 
Mentre que Melià afegia que s'ha de "suavitzar i repensar la llei i fer 
incidència en la qualitat, ja que així com està genera inseguretat jurídica”. 
 
El candidat de Ciutadans, Marc Pérez, va senyalar que a més volen "més 
polítiques encaminades a afavorir la conservació de les finques", i ha 
destacat que els imposts i les taxes "s'han d'ajustar als guanys de 
l'activitat econòmica”. 
 
Per la seva banda, tant Més per Mallorca com el PSIB van defensar la llei 
del Govern Balear i el sistema de borsa de places tal com s'ha aprovat 
que suposa que si es donen de baixa places de lloguer turístic, aquestes 
no puguin tornar a la borsa. Tot i que Pere Fuster, de Més, va senyalar que 
"estam a favor que en un futur les places hoteleres que es donin de baixa 
puguin ser vacacionals".  

Andreu Alcover, del PSIB, va assegurar que era necessària una regulació 
del sector com la que s'ha fet. 
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🔴  El alquiler turístico es generador de riqueza, también para el 

comercio "  
”El alquiler turístico nos iba bien pero la normativa nos ha perjudicado 
mucho" 

https://amp.elmundo.es/…/05/05/5cceae50fc6c83fd478b461a.html



Habtur Balears maig 2019

Habtur vota a favor del repartiment de 22 milions d’euros 
durant la reunió del Consorci de la Borsa d'Allotjaments 
Turístics. “Volem que els beneficis es reparteixin entre tots 
els municipis, allà on sigui més necessari, de forma equitativa 
i útil”. 
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📻  A partir del minut 4’20” podeu seguir l’entrevista de @rne 

Balears al president d’Habtur, Toni Serra "  
http://mvod.lvlt.rtve.es/…/TE_SL…/mp3/9/1/1556799080819.mp3

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SLESNOT/mp3/9/1/1556799080819.mp3%E2%80%AC?fbclid=IwAR15n35UuxR7dbCtqx_11tq4O5m991JBJRTVHxYSfiWbJe0ffhgZ8deL3aw
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SLESNOT/mp3/9/1/1556799080819.mp3%E2%80%AC?fbclid=IwAR15n35UuxR7dbCtqx_11tq4O5m991JBJRTVHxYSfiWbJe0ffhgZ8deL3aw
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Habtur titlla de "fracàs" la proposta de zonificació 
del lloguer turístic de Palma 

La gerent de l'Associació de Lloguer Turístic de Balears (Habtur), Maria Gibert, 
va assenyalar dimecres 8 de maig que la proposta de zonificació del lloguer 
turístic de Cort és "un fracàs" i "vulnera la Constitució", en concret, "el principi 
de igualtat davant la llei i els drets dels propietaris dels habitatges ". 

Per la seva banda, l'advocat Tomás Villatoro va assenyalar, també en roda de 
premsa, que la proposta de prohibir a propietaris d'habitatges plurifamiliars 
dedicar casa al lloguer turístic "no té cap justificació" i és "una mesura 
absolutament radical", tot i que el Consell de Mallorca "intenti disfressar-la". 

Tots dos van fer aquestes declaracions després de presentar al març un recurs 
contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears 
(TSJIB) contra la zonificació del lloguer de vacances elaborada pel Consell de 
Mallorca, en considerar-la una mesura "desproporcionada" i injustificada. 

Així mateix, Gibert va defensar que les mesures contingudes en la proposta 
suposen "un clar obstacle a la competència efectiva en el mercat que propugna 
la Constitució", en considerar que aquestes restriccions "no es troben 
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degudament justificades des del punt de vista de la seva necessitat i 
proporcionalitat ". 

En primer lloc, va insistir que "no hi ha raons imperioses d'interès general que 
justifiquin l'establiment de barreres d'entrada al mercat de l'activitat econòmica 
d'explotació d'habitatges per a ús turístic". 

En segon lloc, va assenyalar que dels documents que consten en l'expedient 
administratiu "no es desprèn que s'hagi efectuat una anàlisi comparativa dels 
diferents mitjans disponibles per assolir l'objectiu que es persegueix". 

"Aquestes mesures restrictives emmascaren, en realitat, criteris de planificació 
econòmica que persegueixen una regulació de l'oferta d'allotjament turístic a 
Palma", va afegir. 

Finalment, tant Gibert com Villatoro van apuntar que, pel que fa als possibles 
efectes significatius sobre el medi ambient, territori, recursos energètics, 
hídrics, infraestructures i carreteres, "l'anàlisi ambiental no serveix per a res", ja 
que "no es pot fer un anàlisi concreta i exhaustiva dels efectes ambientals de 
l'activitat turística i aquest projecte de delimitació provisional ". 
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Habtur i SGS preparen un certificat de qualitat 
pels habitatges turístics 

La qualitat és un dels aspectes que s’ha de potenciar en el lloguer turístic. Comptar 
amb un segell que estableixi unes exigències en aquest sentit és primordial per 
Habtur Balears. 

Per això, Habtur negocia amb SGS, empresa líder mundial en inspecció, verificació, 
assajos i certificació, el disseny d’un certificat específic per habitatges turístics que 
reflecteixi uns estandards de qualitat aplicables a aquesta oferta allotjativa.  

En aquest sentit, Habtur pretén que aquesta certificació sigui un referent i que els 
associats la puguin aconseguir a un preu de 250€, a diferència dels no associats que 
la tendrien per un preu de 500€. 

Rebreu informació al llarg dels propers mesos sobre aquest tema que s’està 
negociant.  
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HABTUR BALEARS CONDEMNA FERMAMENT EL 
TURISME DE BORRATXERA 

La patronal del lloguer turístic considera que s’han destablir mesures per treure 
les llicències a aquells habitatges que generin problemes de convivència 

A les portes de la temporada d’estiu, tornen a sorgir notícies, als mitjans de 
comunicació, sobre l’actitud incívica que alguns turistes duen a terme durant la 
seva estada. Un fet que des de l’associació consideram que s’ha d’eliminar. 

Tot i que es tracta de casos aïllats des de Habtur no poden continuar veient 
com una part dels turistes que viatgen a les illes i que s’allotgen en habitatges 
d’ús turístic, utilitzen aquestes instal·lacions per fer festes i engatarse. Una 
actitud que “repudien i amb la qual no es volen identificar”. Encara que siguin 
una minoria, “no ho podem deixar passar”. 

Des de l’associació a més, es demana els associats propietaris de lloguers 
turístics amb llicencia “siguin responsables i que evitin acceptar la reserva si hi 
ha un mínim de sospita”. Una acció que els propietaris poden dur a terme, ja 
que seguint la llei “els propietaris amb llicencia poden desallotjar a turistes 
problemàtics o molestos”. Per el representant de la associació turística “s’han 
d’establir també unes normes que en cas de que el propietari no les compleixi, 
generant una molèstia a nivell social, se li retiri la llicència”. 

Els representants d’Habtur asseguren que per garantir un turisme de qualitat i 
sostenible, sempre estaran al costat de l’administració, a més de estudiar amb 
empreses especialitzades la possibilitat de posar en marxa uns mesuradors de 
decibels i tota mesura que ajudi a pal·liar aquest problema. 

Ets soci i vols formar part del xat oficial d’Habtur?  

Crida o envia un missatge al 656 60 48 52 i t’hi afegirem 
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