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Seguim en Ruta pels 
municipis de Balears 
Durant octubre i novembre no hem descansat. Aptur Balears 
segueix #EnRuta per les Illes visitant Consells Insulars i 
municipis per traslladar el sentir dels nostres associats i 
conéixer de primera mà la opinió de les institucions.

Aquests mesos hem visitat: Valldemossa, Fornalutx, Andratx, 
Escorca, Santanyí, Ciutadella, Maó, Mercadal, Alaior, Costitx, 
Lloret de Vistalegre. 

Visitam el Consell de Menorca
A més de visitar municipis també hem visitat el Consell de 
Menorca amb qui varem mantenir una reunió on expressarem 
la preocupació dels nostres associats menorquins respecte a 
diveros temes, com els terminis de la zonificació, com afectarà 
a les urbanitzacions eminentment turístiques, entre d’altres. 
Fou una reunió cordial on poguerem constatar que la feina 
encara està poc avançada, però així i tot, en el cas de Menorca 
la feina és més senzilla i també tendran feta la zonificació per 
abans de la propera temporada turística.
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Ens reunim amb el 
Consell de Mallorca 

9 octubre. Un mínim de 65 mil 
places per al lloguer turístic. 
Aquesta és una de  les 
principals línies vermelles que 
l’associació Aptur vol negociar 
amb les institucions i que es 
posa sobre la taula a les 
diferents reunions que s’estan 
mantenint, una d’elles amb la 
consellera insular de territori, 
Mercedes Garrido 

Parlam amb el Batle 
de Palma  

13 octubre. En sortim 
preocupats perquè pareix que “la 
intenció de l’Ajuntament d’evitar 
l’economia especulativa es pugui 
traduir en una aturada de l’activitat 
econòmica de la classe mitja”. De 
tota manera no tot va ser negatiu, 
ens vam emplaçar a tornar-nos a 
veure quan els treballs tècnics 
estiguin més avançats. 
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Tolo Gomila serà candidat 
a presidir Fevitur 

El proper mes de gener se celebren eleccions a la Federació 
d’Associacions de Lloguer Turístic de l’Estat espanyol i Aptur 

Balears ha presentat per a la presidència Tolo Gomila, 
vicepresident segon de l’associació.

Aptur amplia la denúncia a 
Europa contra la Llei 
Turística Balear 
La Federación Española de Viviendas Turísticas (FEVITUR) 
registrà el 15 de novembre, a instàncies d’Aptur, una ampliació 
de la denúncia contra la Llei turística de Balears per atemptar 
contra la lliure competència i el lliure mercat.
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En ruta per un 
turisme sostenible  

Seguim amb la campanya per un 
turisme sostenible acompanyats 
de:  

• Airbnb 

• Caixa Colonya 

• Coanegra 

Hem estat acompanyats d’alguns 
regidors municipals dels 
Ajuntaments d’Alcúdia, Manacor i 
Llucmajor. 
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Recurrirem l’augment abusiu de les taxes municipals  

22 de novembre. Si no tenim un sector fort i unit hi ha moltes maneres de liquidar el lloguer turístic per molta 
llicència que tenguem. La regulació no és cap garantia de supervivència amb governants que prenen mesures com 
l’augment de taxes abusives pels habitatges que es dediquen al lloguer vacacional. Aptur ha fet una crida als 
associats que així ho desitgin per emprendre mesures contra els municipis amb taxes abusives,  

L’ajuntament de Muro es compromet a revisar la taxa de fems 

La gerent de l’Associació de referència del lloguer turístic a Balears, mariqa Gibert, es va reunir amb el batle Martí 
Fornés qui ha explicat que a la nova licitació del servei de recollida, prevista per mitjans de l’any 2018, es revisaran 
les condicions.


