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Preparam les al·legacions a 
la zonificació de Mallorca  
APTUR-Balears ha treballat en les al·legacions a l’aprovació 
inicial de la zonificació presentada pel Consell de Mallorca. 
Els indicadors utilitzats per declarar una zona com a saturada 
o madura no compleixen els criteris legals determinats en la 
Llei de Turisme. 

Segons la Llei de Turisme, “es considera zona turística 
saturada o madura aquella en la qual es sobrepassi el límit 
d’oferta turística màxima” i “es registri una demanda causant 
de problemes mediambientals o que, per l’obsolescència de la 
major part de les infraestructures del sector turístic, (...) hi 
hagi desequilibris estructurals (...)”. 

APTUR-Balears denuncia en les seves al·legacions que els 
indicadors sobre els quals s’ha fet la zonificació no es basen en 
aquests criteris marcats per la Llei de Turisme. Segons 
l’associació, a la zonificació plantejada no s'ha tingut en 
compte l'estat d’infraestructures com les depuradores, 
l'abastiment d'aigua, la recollida i el tractament de fems, les 
carreteres i el transport públic, i quina pressió sobre aquestes 
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Feim pinya amb 
PIMECO 

Volem unir esforços en la 
defensa del lloguer 
vacacional i del petit 
comerç. La sintonia és 
plena entre ambdues 
associacions, que 
consideren que el lloguer 
vacacional és positiu per al 
petit comerç, afavoreix 
l’economia local i fomenta la 
desestacionalització.
El president de PIMECO, 
Toni Fuster, va plantejar la 
possibilitat de promoure el 
producte local des dels 
habitatges de lloguer 
turístic de Mallorca. Totes 
dues associacions han 
destacat l’interès dels 
viatgers que s’allotgen a 
lloguer vacacional pel que fa 
al producte local, i la 
importància d’aquest tipus 
de turista, que aporta un 
valor afegit al 
desenvolupament local.

APTUR INFORMA 
 Febrer 2018



Aptur Balears dijous, 1 març de 2018

infraestructures pot tenir el fet que es puguin fer estades 
turístiques en habitatges, sinó altres qüestions.

D’altra banda, l’associació assegura que les dades amb les quals 
s’ha elaborat la zonificació no estan actualitzades, sinó que 
s’han tingut en compte dades de l’any 2011. Davant una 
informació antiga i possiblement desfasada s’haurien d’haver 
fet estudis d’actualització o introduir elements correctors a fi i 
efecte que no es produeixin resultats que tinguin poc a veure 
amb la realitat actual. 

APTUR-Balears també ha al·legat en contra de la metodologia 
emprada per dur a terme la zonificació. En aquest sentit, 
l’associació qüestiona que per calcular el nombre d’habitatges 
s’utilitzi, directa o indirectament, dades de plataformes de 
comercialització, com Airbnb. Es tractaria d’una metodologia 
poc rigorosa perquè un mateix habitatge pot estar anunciat a 
diferents plataformes o, fins i tot, més d’una vegada a la 
mateixa. Així mateix, APTUR-Balears també qüestiona que es 
doni per fet que el ratio mig al lloguer vacacional sigui de 6,21 
places per habitatge, ja que això pressuposa que les places 
sempre estaran ocupades quan, en realitat, un habitatge de 6 
places pot estar ocupat, moltes vegades, per només dues o tres 
persones. 

Pel que fa als habitatges que només es puguin llogar durant 60 
dies a l’any, APTUR-Balears al·lega que aquesta modalitat 
incompleix la Llei de Turisme, que estableix que totes les 
administracions han d’impulsar la realització d’activitats (...) 
que contribueixin l’allargament de la temporada alta”. En 
aquest sentit, es considera que “una empresa turística 
contribueix al a desestacionalització quan acredita un període 
d’obertura de més de vuit mesos a l’any”. La modalitat 
d’estada turística de 60 dies va per definició en contra 
d’aquest article de la Llei de Turisme i prioritza 
l’estacionalitat. 

Finalment, APTUR-Balears planteja en les seves al·legacions 
que la zonificació és incoherent amb l’avanç del Pla 
d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT), ja que la proposta 
d’aquest no és zonificar nucli per nucli, sense tenir en compte 
l’entorn ni una visió global de tota Mallorca. Per l’associació 
no té ni cap ni peus fer una zonificació provisional que res té a 
veure amb la proposta estratègica i principal de l’instrument 
que farà la zonificació definitiva.
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Seguim esperant el 
Director General de 
Turisme 

L’associació ha mantingut 
reunions amb la conselleria 
amb la intenció d’aclarir 
qüestions tècniques i, 
finalment, fa quatre mesos 
se’ls va emplaçar per a un 
debat basat en un document 
guia que la conselleria es va 
comprometre a enviar i que, 
de moment, sembla que no 
s’ha elaborat. Entre els 
punts tècnics que necessiten 
modificació es troben:

• Baixes definitives. 
APTUR-Balears 
demana que les 
places de lloguer 
vacacional que es 
donin de baixa tornin 
a la borsa per poder 
ser utilitzades.

• Comunitats de 
propietaris. APTUR 
reclama un canvi en 
l’article sobre 
comunitats de 
propietaris que, 
segons està redactat, 
obligaria a un canvi 
d’estatuts en cas que 
alguns dels 
propietaris 
volguessin fer lloguer 
vacacional.

• Caducitat llicències. 
Reclamam eliminar la 
caducitat de les 
llicències de 
plurifamiliars cada 5 
anys.

• 60 dies. Considera 
que els habitatges 
que només es puguin 
llogar 60 dies no 
haurien de computar 
com a plaça.
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APTUR-BALEARS RECLAMA UNA ZONIFICACIÓ 
JUSTA PER A MENORCA 

Unes 150 persones van participar a la taula redona organitzada per APTUR-Balears en la localitat 
menorquina d’Es Mercadal, per parlar de la Llei de Turisme i la futura zonificació del lloguer 
vacacional a Menorca. Els assistents varen manifestar la seva gran preocupació de cara a la zonificació, 
en una trobada molt participativa que s’ha durat més de tres hores.

El president d’APTUR-Balears, Joan Miralles, va destacar la importància de que la nova normativa 
permeti regularitzar totes les places de lloguer vacacional que es comercialitzaven fins ara a través de la 
Llei d’Arrendaments Urbans. Segons el president de l’associació, el lloguer vacacional, especialment a 
Menorca, és una eina bàsica per a la desestacionalització.

A la taula redona va participar el director insular d’Ordenació Territorial, Eduardo Soriano, que va 
explicar les tres àrees que establirà la zonificació, així com els indicadors que definiran el que serà 
considerat zona turística, on es podrà desenvolupar lloguer vacacional, i nucli tradicional, on no estarà 
permès. Segons ha explicat, també es prohibirà el lloguer vacacional a sòl rústic.

Francesc Roca-Cusachs, un dels responsables d’Airbnb a Espanya, present a la taula redona, va explicar 
que la seva plataforma compta amb 972 amfitrions a Menorca que van guanyar uns 13 milions d’euros 
l’any passat. A 2017, Airbnb va dur a l’illa a més de 60.000 viatgers, amb una mitjana d’edat de 37 anys. 
La nacionalitat dels viatgers va ser, principalment, espanyola, francesa i britànica.

Uneix-te al nostre xat de socis a través del sigüent enllaç: 

https://chat.whatsapp.com/DpSpkNBCBALFjfj62TOiTy
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