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1. INTRODUCCIÓ 

El turisme ha estat un dels factors fonamentals en el procés de transformació de 

ciutats i territoris. Les manifestacions inicials d’aquesta activitat es concentraven en 

àmbits força concrets, les conegudes destinacions turístiques; ho feien en períodes 

força acotats, generalment en els mesos d’estiu; al nostre país tenien característiques 

majoritàriament relacionades amb el conegut turisme de sol i platja; i viatges i estances 

eren organitzades per agents i amb productes clarament pautats (operadors turístics, 

paquets de viatge i allotjament, hotels i conjunts d’apartaments i habitatges turístics...). 

Tot això ha canviat dràsticament en les darreres dècades; destinacions, viatges i 

allotjaments s’escullen creixentment i de manera més individualitzada a través de 

Internet; creix extraordinàriament el turisme urbà i es multipliquen productes nous, com 

hotels urbans i rurals, i, molt particularment els habitatges particulars amb ús turístic 

(coneguts com HUT). 

Ciutats amb passat industrial, com Barcelona, Bilbao o Glasgow es converteixen en 

ben poc temps en destinacions molt atractives; com ho són les grans capitals 

(Amsterdam, Londres, París, Roma; o Nova York, fora d’Europa). En força d’elles el 

turisme ha estat un clar factor de reconversió econòmica, tot i que amb notabilíssims 

efectes secundaris. 

En aquests casos, però també en destinacions tradicionals de sol i platja, l'allotjament 

turístic resulta un element decisiu en un sistema turístic que atreu una demanda 

creixent. 

Per tal de reforçar el posicionament de força ciutats (i Barcelona i Bilbao són casos 

paradigmàtics), governs municipals i agents turístics han apostat per impulsar la 

construcció de nous hotels, vinculats en tantes ocasions a esdeveniments 

internacionals, a noves àrees de centralitat i a operacions de reforma i renovació 

urbana. 

Al mateix temps en força destinacions tradicionals de sol i platja els esforços s’han 

centrat en renovar i incrementar la qualitat dels hotels, i en estendre puntualment el 

seu nombre. 

El resultat és doncs, una proliferació d’hotels en àrees urbanes transformades, en 

fronts marítims i en àmbits obsolets renovats; així com en àrees turístiques tradicionals. 
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Però no només! 

El canvi més substancial és segurament l’aparició i considerable extensió d’una 

modalitat d'allotjament totalment insòlita fa uns anys, la oferta d’habitatges particulars 

per a ús turístic, tant en àmbits pròpiament turístics, com fonamentalment a ciutats, on 

moltes d’elles han tingut de prendre mesures per limitar-la, doncs afecta negativament 

al mercat de l’habitatge, i, particularment als seus graons més febles. 

Aquest fenomen dels HUT no és totalment nou, però presenta en els darrers anys un 

creixement extraordinari, gràcies a plataformes digitals que fan d’intermediàries entre 
els propietaris i els usuaris temporals (Airbnb, HomeAway, Homelidays, Niumba, 

Wimdu, Housetrip, Rentalia, BeMate, Vacaciones España o Only Apartments, entre les 

més esteses a Espanya). Lògicament això te a veure amb els canvis fonamentals en 

les tendències dels viatges, i amb el desplegament del comerç electrònic. 

La extensió d'aquestes plataformes, dels HUT, i dels impactes econòmics (positius o 

negatius), ha portat a força administracions a intervenir un tipus singular d’oferta, que 

sovint no s’ajusta al marc legal vigent. 

Estem assistint doncs a un creixement notabilíssim d’aquesta nova modalitat d’oferta 

d’allotjament, i al mateix temps, a la proliferació de mesures legislatives i de gestió per 

tal de regular aquest fenomen i corregir les seves externalitats negatives. 
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2. SITUACIÓ A MALLORCA 

A les plataformes analitzades en el cas de Mallorca trobem tota mena de modalitats 

d’oferta d’allotjament: d’habitatges unifamiliars o plurifamiliars; d’habitatges sencers, o 

d’una porció d’aquests; en sòl urbà o rústic; en àrees turístiques, urbanes o agrícoles; 

amb presència o no dels propietaris durant el període en que l’habitatge es destina a 

un ús turístic. 

En funció d’aquestes característiques el fenomen dels HUT el podem analitzar des de 

dos dimensions fonamentals: la urbanística (atenent també a la corresponent 

sostenibilitat ambiental i social) i la pròpiament turístic-econòmica. 

A Mallorca els HUT es localitzen fonamentalment en sòl urbà, però hi ha també un 

escampall de construccions que es comercialitzen com d’ús turístic en sòl rural. I això 

requereix d’una reflexió i tractament específics, doncs a banda de la regulació d’aquest 

ús particular,  s’està creant un nou factor de pressió a la construcció en sòl rural, o 

sobre recursos territorials que segurament no van ser planejats tenint en compte la 

activitat dels usuaris dels HUT. 

La regulació de les construccions en sòl rural tendeix en força territoris a afrontar-se 

des de tres perspectives oposades: 

a) La prohibició de noves construccions, si aquestes no estan total i estrictament 

vinculades a l’activitat agrícola o ramadera, exigint-se a més parcel·les de notable 

extensió relacionada amb les unitats mínimes de producció. 

b) La desconsideració d’aquest tipus de demanda des de la normativa, generalment 

acompanyada d’una disciplina urbanística laxa. 

En el primer cas els únics condicionants són el manteniment de l’activitat agrària i una 

propietat d’extensió considerable; característiques que no sempre es compleixen. Però 

tant en un cas com en l’altre, el resultat és la persistència i acceleració dels processos 

d’ocupació més o menys indiscriminats del sòl rural. 

c) Una tercera opció, assajada en alguns plans urbanístics o territorials, és el 

reconeixement i anàlisi acurada d’aquest nou tipus de creixement dispers, la detecció 

dels seus patrons d’ordre, i l’esforç per reconduir-lo, per moderar el seu impacte sobre 

els recursos territorials. 

En qualsevol cas la voluntat de regulació requereix d’una figura de planejament, 

urbanística o, millor encara, territorial, amb atribucions per controlar l’ús del sòl i les 
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característiques de les intervencions de transformació admissibles, competències 

aquestes que depassen les pròpies del PIAT. 

Aquest en canvi pot tenir una certa capacitat d’intervenir sobre la dimensió turístic-

econòmica, i per això ens centrarem en aquests aspectes. 
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Abans però convé destacar les principals dimensions dels HUT a la illa de Mallorca. 

A partir d’una completa explotació de les ofertes de les principals empreses 
comercialitzadores d’aquesta activitat (Airbnb i Homelidays) hem procedit a reconèixer 

sobre plànols tots i cadascun dels HUT que aquestes recollien, informació que es 

recull en els documents de la fase d’informació, i que aquí s’il·lustra sintèticament. 

En la pàgina anterior hem reproduït un quadre amb el nombre de HUT i places 

(reglades i no reglades) que aquestes contenen en cadascun dels municipis de la illa 

de Mallorca; al final d’aquest apartat les recollim agrupades per nuclis. 

En aquest primer quadre es recullen els habitatges turístics per municipis, amb els 

següents camps d'informació: Habitatges reglats (aquells que han tramitat l'alta al 

registre); Places reglades (el nombre total de places que els anteriors ofereixen); HUT 
bnbHomelidays (nombre d’habitatges totals comercialitzats entre Airbnb i Homelidays), 

Places bnbHome (estimació de les places dels habitatges comercialitzats entre Airbnb 

i Homelidays), Places no reglades (diferència entre les que se ofereixen i les 

registrades) i % de places no reglades (proporció d’aquestes dins del total de les que 

s’ofereixen. 

En la taula recollida al final de l’apartat, apareixen tots aquests habitatges d’us turístic 

per nuclis de població i pel sòl rural de cada municipi. En aquesta taula hi ha els 

següents camps d'informació: Nucli (aquest inclou la denominació del lloc, barri, 

urbanització, i sòl rústic de cada municipi), Municipi, Homeliday (habitatges turístics 

segons Homeliday, una vegada extrets els habitatges que també comercialitza airbnb), 

airbnb (habitatges turístics segons airbnb); HUT total (habitatges turístics 
comercialitzats entre Airbnb i Homeliday). 

Cal plantejar algunes cauteles a la explotació d’aquestes dades. Es tracta d’una 

realitat contínuament canviant, doncs periòdicament s’incorporen o eliminen habitatges, 

places, i se’n registren de noves; hem comptabilitzat només les de dos de les 

companyies, si be es tracta de les més importants, essent poc significatiu el pes de les 

altres a Mallorca en termes relatius. Per tant ens limitarem a destacar les conclusions 

derivades del que en podríem dir “les grans xifres”. 

Cal emfasitzar, en primer lloc, la dimensió global d’aquest fenomen. Estem parlant de 

quasi 124.000 places, pràcticament un terç del total de places turístiques de la illa de 

Mallorca, o si es vol, un 43% de les places turístiques reconegudes com a tals (hotels i 

apartaments). 
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D’aquesta xifra tan considerable, més de la meitat (54,26%) no estan registrades. I del 

total de places de HUT, un 6,5% es produeixen al sòl rústic, com podem veure en la 

taula a continuació (els plànols corresponents es recullen en la Memòria de informació). 
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Si ens fixem amb una mica més de detall en el primer quadre, veurem com el municipi 

que te el major nombre de places (més de 20.500) és Palma, el que suposa quasi un 

18% del total. Segueixen Pollença (9,71%); Alcúdia (8,57%); Llucmajor (5,69%); 

Manacor (4,73%); Santanyí (4’34%); Calvià (4,22%), i després Felanitx, Sta. Margalida, 

Campos, Sant Llorenç des Cardassar (Cala Millor), Capdepera, Artà, Muro, Sóller i Sa 

Pobla, totes elles amb valors entre 3,85 i 2%. 

Es a dir, encapçalen la llista els municipis més pròpiament turístics, i segueixen força 

municipis de l’interior. 

Pel que fa a nuclis, el pes de Palma és indiscutible; ella sola concentra el 12% del total 

de HUT, i força d’ell en la modalitat de blocs plurifamiliars. Li segueixen els àmbits de 

sòl rústic a Pollença (5’81%); Alcúdia (2,83%) i Manacor (2,55%); els nuclis de Platja 

d’Alcúdia (2,48%) i Port de Pollença (2,46%); el sòl rústic de Llucmajor (2,43%); Can 

Picafort (2,24%) i el sòl rústic de Campos (2,11%). 

Entre el 1 y el 2% estarien els següents àmbits: Port d'Alcúdia; sòl rústic Felanitx; sòl 

rústic Santanyí; Pollença; Colònia de Sant Jordi; sòl rústic Sa Pobla; Cala d'Or; Santa 

Ponça; sòl rústic Sant Llorenç; sòl rústic Sant Llorenç; sòl rústic Inca; sòl rústic Muro. 

De nou els principals nuclis turístics, però ja veiem el notable pes del escampall de 

construccions en sòl rústic (quasi vint mil) que s’utilitzen com a HUT. 

Totes les dades analitzades palesen que estem davant d’una situació que cal 

considerar molt greu, tant per produir-se al marge de la legislació, com pels importants 

efectes socials, econòmics i ambientals que suposa. Es tracta d’una situació en tot cas 

comparable a la que es produeix a força altres ciutats i destinacions turístiques, i cal 

doncs, per tant, valorar com aquestes l’hi han fet front. 
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3. TRACTAMENT DELS HUT A ALTRES DESTINACIONS 

La problemàtica generada pels HUT ha afectat fonamentalment en els darrers anys a 

nombroses ciutats i destinacions turístiques. Per això aquesta modalitat d'allotjament 

turístic en habitatges que constitueixen primera residència, ha estat objecte de 

nombrosos intents d’ajustos normatius en els principals destins urbans europeus i 

internacionals. 

És ben cert que podem trobar antecedents, com el conegut cas dels Bed & Breakfast, 

relativament estès a Anglaterra i altres països, des dels anys seixanta. Això va dur a 

incloure aquesta modalitat d’allotjament en el marc normatiu de diverses ciutats i 

territoris. Però aquesta implica, en general una situació clarament reglada, subjecta a 

llicència i a complir diversos requisits d’infraestructura i dotacions, i entesa com una 

activitat professional d'allotjament turístic que inclou la prestació de serveis addicionals, 

com ara esmorzar i neteja. 

No és el cas dels HUT, i a més, en la pràctica totalitat dels casos analitzats, la 

legislació vigent no permet que en les àrees d’ús residencial s’admeti l’ús turístic 

ocasional, que no està, fins i tot, ni tan sols reconegut com a tal. La realitat s’ha 

anticipat, com en tants altres casos, a l’establiment de criteris i regulacions. I aquesta 

realitat, de la ma de les plataformes digitals, avança molt ràpidament. 

Afecta, fonamentalment, a les grans ciutats, com ara Londres, Paris, Berlín, Barcelona, 

on es comercialitzen places d'allotjament, generalment al marge de la legalitat en 

habitatges o locals adaptats per a l'ús residencial. 

Però ja hem vist, a l’apartat anterior, com també pren dimensions força preocupants a 

territoris capdavanters en el desplegament del turisme tradicional, com és el cas de 

Mallorca, però també a Canàries, Andalusia, o la Costa de Llevant. 

Per això la difusió i popularitat del fenomen ha menat a diverses ciutats i governs a 

adaptar, en primer lloc, el marc normatiu per donar empara legal al lloguer turístic 

ocasional definint els límits d'aquesta activitat que normalment s’estableix que s'ha de 

mantenir accessòria respecte a la principal funció residencial de l'habitatge. 

Podem distingir en termes generals dues tendències. D'una banda - com en el cas de 

Londres i San Francisco entre d'altres-, aquesta possibilitat s'introdueix a través d’una 

nova regulació de la normativa relativa a l'ús residencial de l'habitatge. Paris ja tenia 
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una situació similar, que ha estat referendada en 2014 per la llei 2014-366 de l'Estat 

Francès, coneguda com a Llei ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme). 

De l'altra, ens trobem amb casos com el d'Amsterdam, que és la primera entre les 

principals destinacions urbanes a definir i introduir expressament en la pròpia 

normativa turística una nova modalitat d'allotjament turístic, "particuliere 

vakantieverhuur" (lloguer privat). És una línia en la qual també la Generalitat de 

Catalunya sembla voler moure’s, d'acord amb allò anunciat el passat mes de juliol per 

part del conseller d'Economia en referència a la introducció d'una nova tipologia 

definida com "habitació en habitatge compartit". 

No obstant això, la proposta catalana sembla voler limitar el lloguer turístic a la 

presència alhora del resident empadronat en l’habitatge, limitació que no resulta tan 

comuna en altres ciutats o destinacions, on l’objecte del lloguer pot ser indistintament 

una part de l'habitatge (una o més habitacions) amb o sense la presència del propietari 

o persona empadronada o el pis sencer. 

La casuística és prou variada. Així, en el cas de San Francisco, la normativa 

contempla aquesta distinció i si bé ambdues modalitats són possibles, el lloguer de 

l'habitatge sense la presència del propietari o persona empadronada és limita a 90 

dies, mentre que en presència d’aquesta persona, no es preveuen limitacions 

temporals. Com sempre succeeix hi apareixen postures ben contraposades, com 

després veurem. La regulació de San Francisco ha estat contestada per part de la 

ciutadania californiana (concretament per plataformes per al dret a l'habitatge i 

sindicats del sector hoteler). Això ha portat fins i tot a una iniciativa tant interessant 

com la celebració d’un referèndum per a debatre el contingut de la normativa. 

Paga la pena recollir els trets fonamentals d’un estudi elaborat per a la Societat 

Catalana d’Ordenació del Territori en gener de 2016, relatiu a San Francisco i altres 

tres ciutats europees. Com aquest destaca la qüestió temporal és un dels principals 

aspectes objecte de la regulació per tal d'assegurar el caràcter accessori i ocasional 

de l'activitat turística. En diverses regulacions aquesta oscil·la entre els 60 dies en el 

cas d'Amsterdam als 4 mesos en el cas de Paris i de la proposta de la Generalitat. El 

cas de San Francisco, en canvi, concedeix la possibilitat d'una activitat estable com en 
la modalitat dels Bed & Breakfast sense requisits particulars respecte al tipus de 

serveis a oferir al client ni les condicions de l'habitatge. La sola presència del resident, 
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en aquest cas, sembla suficient per a garantir el caràcter residencial, independentment 

de la possibilitat que l'activitat de lloguer turístic es converteixi en l'activitat principal de 

l'inquilí. 

Un altre element central en la regulació d'aquest tipus d'oferta és el relatiu al procés de 

formalització de l'activitat d'allotjament turístic i al seu tractament fiscal. En relació amb 

el primer aspecte, en els casos analitzats l'activitat ocasional d'allotjament turístic en 

primera residència no requereix en alguns casos de llicència, ni formalitats 

administratives particulars amb l'excepció de San Francisco. A la ciutat californiana 

aquesta activitat, si bé no condiciona l'ús residencial de l'habitatge, és en tot cas una 

activitat comercial i com a tal requereix d'un certificat d'activitat econòmica de la 

tresoreria municipal. Alhora l'habitatge haurà de ser inscrit en el corresponent registre 

del departament d'urbanisme. El registre te una validesa de dos anys. Aquestes 

formalitats estan relacionades també amb la qüestió de la fiscalitat turística. A més de 

la taxació dels ingressos, l'anomenat "amfitrió" ha d'abonar a l'administració pública 

l'import relatiu a la taxa turística que en el cas de San Francisco equival al 14% de la 

tarifa, contra un 5% d'Amsterdam i els 0,83 euros a Paris. En l'actualitat no existeix 

aquest tipus de taxes en el cas de Londres. 

El tema fiscal és evidentment un aspecte central en el debat entorn a la regulació 

d'aquest tipus d'allotjament. La dispersió i l'atomització d'aquesta oferta complica el 

control efectiu per part de les administracions locals i l'efectiva capacitat recaptatòria. 

Per reduir practiques evasives, administracions com les d'Amsterdam, Paris i San 

Francisco han optat per un acostament col·laboratiu amb la principal plataforma de 

comercialització d'aquesta oferta (Airbnb), en temes de comunicació, pel que es 

refereix als límits que exigeix la normativa i els deures fiscals dels usuaris, d'informació 

i de recaptació de la taxa turística. 

Una menció a part, mereix el cas de Berlín. A diferencia de San Francisco, aquí no hi 

ha un màxim de nits, i la normativa tampoc sembla fer distincions relativament a la 

presència del propietari durant l'estada del turista. L’única limitació fa referència a la 

superfície de l'habitatge objecte del lloguer turístic, que només pot ser ocupat fins a un 

50%. La situació de Berlin, però sembla ser transitòria. El 31 d'abril de 2016 va vèncer 

un període de "tolerància" de dos anys començat al maig de 2014. Abans d'aquesta 

data el creixent mercat d'allotjaments en pisos turístics gaudia de certa indefinició 

normativa. Davant l'auge del fenomen i l’agudització dels problemes d'encariment de 
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l'habitatge, la ciutat-estat de Berlín ha adoptat una sèrie de mesures per regularitzar i 

limitar aquest fenomen. En primer lloc, ha aprovat una llei d'apropiació indeguda 

(Zweckentfremdungsgesetz) en la qual s'estableix que queda prohibit mantenir 

l'habitatge residencial no ocupat per més de 6 mesos o llogar-lo com a pis turístic. Pels 

propietaris que ja utilitzaven amb finalitats turístiques l'habitatge abans de l'entrada en 

vigor de la llei (primer de maig de 2014), es concedeix la possibilitat d'una extensió de 

dos anys (l’anomenat període de tolerància), dins dels quals el propietari haurà de 

reconvertir l'habitatge a ús residencial. Acabat aquest període, també decaurà la 

possibilitat per a l’ inquilí de llogar una part de la residència principal. 

El cas de Berlín planteja qüestions interessants també pel que fa referència a la 

política de contrast indirecte al fenomen dels pisos turístics. Un d'aquests és 

representat per la Mietpreisbremse, que fa referència una llei aprovada pel Senat de 

Berlín, que estableix que els nous contractes d'arrendament no poden superar el 

marge del 10% respecte al preu mitjà del lloguer al metre quadrat estimat per 

l'ajuntament per zona i tipologia d'habitatge. Queden exemptes d'aquesta mesura els 

habitatges amb obres realitzades després del primer octubre 2014 i llogats per primera 

vegada, així com aquells que abans de l'entrada en vigor de la norma eren llogats per 

un import superior al que ara es permet. Els nous contractes de lloguer d'aquests 

locals podran seguir mantenint el mateix preu. 

A Berlín, els districtes de la ciutat tenen la facultat de definir àrees de protecció 

especial del parc d’habitatges i de manteniment de l'estructura social. En aquesta 

àrees els districtes poden valer-se d'un instrument de regulació, denominat 

Umwandlungsverordnung, que supedita la conversió de pisos de lloguer a pisos i 

propietat a una autorització per part de l'administració. En una ciutat on 

aproximadament el 85% de la població viu de lloguer, sovint aquest tipus de conversió, 

sobretot en els barris emergents, és el pas necessari previ, per a un intens procés de 

reforma per canviar substancialment el perfil i el valor de l'habitatge dins el mercat 

immobiliari o de la ciutat. 

París també presenta un exemple interessant pel que fa a l'ús d'instruments de 

regulació espacial per frenar l'erosió del caràcter residencial i mantenir la mescla social. 

La Llei ALUR, abans esmentada, confirma la incompatibilitat de l'ús turístic amb l'ús 

residencial en habitatges que no constitueixen primera residència, per la qual cosa es 

requereix que l'habitatge canviï la destinació d'ús (comercial) per poder ser llogat en el 
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mercat turístic. La llei també atorga als municipis de més de 200.000 habitants la 

possibilitat de supeditar l'autorització de canvi d'ús a una compensació de superfície 

residencial. En el cas de París, la normativa municipal estableix dos règims diferents 

de compensació. D'una banda, aquelles àrees on aquesta compensació es fa amb la 

mateixa superfície i en el mateix districte; de l'altra aquella afectada per una pitjor 

situació dels habitatges socials i on la proporció és d'1 a 2: per cada metre quadrat de 

superfície residencial suprimida cal introduir una superfície doble al mercat de 

l'habitatge. En aquestes àrees, de "compensació reforçada", es proposa a l'inversor la 

possibilitat de mantenir la proporció d'1 a 1 si la superfície objecte de la compensació 

es converteix en habitatges de lloguer social. 

Abans de continuar valorant la situació i les mesures adoptades en diferents ciutats i 

territoris, en detindrem en l’anàlisi de dos casos paradigmàtics, tant per la gravetat de 

la situació, com per l’abast de les mesures proposades, el de les ciutats d’Amsterdam i 

Barcelona. 
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4. DOS CASOS SINGULARS: BARCELONA I AMSTERDAM. EL PEUAT A 
BARCELONA 

Barcelona vol apostar per un model de ciutat amb una mixtura d’usos equilibrada, prou 

diversitat urbana, convivència de diverses activitats econòmiques que han de coexistir, 

tot garantint el dret de les persones a l’habitatge, a la mobilitat sostenible, al descans i 

a la intimitat, podent gaudir dels espais públics, disposar d’una oferta suficient de 

serveis, equipaments i comerços a prop de la pròpia llar i en un medi ambient 

saludable i adequat. 

La consecució d’aquests objectius sembla amenaçada degut a l’increment 

d’allotjaments turístics dins de la pròpia ciutat, que substitueixen els habitatges per a la 

població resident. 

El turisme és un element clau de l’economia barcelonina i un dels principals actius de 

la ciutat, però la concentració excessiva de turistes en determinades zones fa que hi 

hagi una massificació i amb el temps, es produeixi una pèrdua d’atractiu, originalitat i 

autenticitat, una certa tematització, turisme massiu de menor qualitat i menys 

respectuós amb l’ambient. Aquest fenomen fa que es produeixin disfuncions al mercat 

immobiliari, produint un encariment de l’habitatge i fent desaparèixer el comerç local. 

Per tal d’evitar el monocultiu turístic i garantir que la riquesa del turisme reverteixi en 

una ciutat real i que no esdevingui un parc temàtic s’aposta per fixar la població 

resident i regular el nombre de llicències d’activitat i ocupació de l’espai públic en 

benefici de la diversitat. I es pretén fer a través d’un instrument singular: un Pla 

Especial Urbanístic per a l’ordenació dels establiments d’allotjament turístic, albergs de 

joventut, residències col·lectives d’allotjament temporal i habitatges d’ús turístic a la 

ciutat de Barcelona (PEUAT). 

L’objectiu fonamental del PEUAT és la regulació de les diferents modalitats 

d’allotjament temporal: 

- Establiments d’allotjament turístic (hotel, hotel apartament, hostal i pensió i 

apartaments turístics 

- Albergs de joventut 

- Residències col·lectives destinades a allotjament temporal 

- Habitatges d’ús turístics (HUT) 
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En quant als antecedents hi trobem dues vessants, els relacionats amb el planejament 

urbanístic i aquells amb mesures específiques de l’activitat turística. 

Quant als plans i mesures específiques de l’activitat turística cal fer esment de: 

1. Pla Estratègic de Turisme de la ciutat de Barcelona 2015, on els principis 

fonamentals eren la coherència amb el model de ciutat, l’equilibri de relacions entre 

locals i visitants i la sostenibilitat econòmica, social, ambiental i monumental. Va 

suposar un gran pas endavant degut al gran esforç per radiografiar la realitat 

turística de Barcelona a partir de dos canals: la generació de dades i coneixement, i 

la captació d’opinió. 

2. Bases per a un Pacte Local per a un turisme responsable i sostenible, a on es van 

analitzar i detectar les diverses tendències de les ciutats turístiques i del turisme 

urbà. Finalment, es detallaven 35 iniciatives expressades per diferents grups de 

treball, a on la proposta número 17 remarcava la necessitat de fer un pla de 

regulació urbanística i d’usos de l’activitat turística de tota la ciutat, definir nous 

indicadors de mesura i els seus límits, com ara capacitats màximes de creixement 

per zones, capacitat de càrrega dels espais turístics, nivell de tolerància de sorolls i 

finalment la preeminències de les polítiques públiques per damunt de les tendències 

espontànies del mercat. 

3. Creació del Consell de Turisme i Ciutat (24 de juliol de 2015), com a òrgan de 

participació ciutadana en l’àmbit de les polítiques i estratègies sobre el turisme a la 

ciutat. 

4. Pla Estratègic de Turisme 2016-2020, que té com a finalitat identificar, analitzar i 

debatre públicament els reptes i les oportunitats del turisme per tal de dissenyar 

l’acció política municipal dels propers anys. 

5. Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, que defineix que cal avançar en un turisme 

en equilibri amb el territori i que reverteixi positivament en la comunitat local. 

6. Certificació de Turisme Responsable Biosphere. L’any 2011 la ciutat de Barcelona 

va esdevenir la primera destinació de turisme urbà que va obtenir la certificació 

Biosphere Responsible Tourism a càrrec de el Instituto de Turismo Responsable 

(ITR) que és la primera entitat certificadora reconeguda pel Global Sustainable 

Tourism Council (GSTC). 

7. Carta Turisme Sostenible, que aposta per utilitzar els béns i serveis locals de 

manera que pugui augmentar els vincles amb la comunitat i reduir al mínim les 
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fuites econòmiques, reconeixent la cohesió social econòmica com a principi 

fonamental del desenvolupament del turisme sostenible. Aquest document 

assenyala que les destinacions i comunitats locals han de considerar la capacitat de 

càrrega de les destinacions, no només en el cas dels espais naturals, ans també a 

les zones urbanes, especialment quan la qualitat de vida dels residents es pot veure 

compromesa. 

Quant als antecedents de planejament urbanístic cal fer esment fonamentalment dels 

següents: 

1. Pla d’hotels de 1989, que no només es va plantejar per donar resposta a les 

necessitats de les Olimpíades, ans que va preveure una transformació d’un cicle, a 

on la ciutat aspirava a ser un referent internacional. L’aprovació del Pla d’Hotels va 

suposar un increment del 33% en l’oferta preexistent d’habitacions, tot i que el 

nombre d’establiments (8) només signifiqués un increment del 10% sobre els 

existents. És a dir, estava apareixent un model diferent d’establiment respecte als 

anteriors. 

2. Plans d’usos del districte de Ciutat Vella. S’han anat aprovant successius plans 

d’usos amb les seves respectives modificacions, per tal de garantir l’equilibri dels 

diferents usos socioeconòmics i de protegir els drets dels residents, evitant que uns 

usos expulsessin a d’altres. Són plans que han anat donant una imatge de la realitat, 

com per exemple al Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i 

altres a activitats (2010) a on es destaca que Ciutat Vella representa únicament el 

4,5% de la superfície total de la ciutat i a on es localitzen el 55% de l’oferta de 

pensions, el 41% dels habitatges d’ús turístic i el 35% dels establiments hotelers, 

sent el percentatge de població flotant el 8,55% respecte la mitjana de la ciutat que 

ronda el 2,04%. Un altra aspecte de notable interès d’aquests plans és l’aposta per 

una divisió territorial del districte en zones específiques, agrupant àrees 

homogènies per la seva estructura parcel·lària, gènesis dels carrers i tipologia de 

les edificacions. És molt significatiu que ja el Pla d’usos de 2010 prohibeix noves 

llicències d’habitatges turístics. 

3. Pla d’usos del barri del Poble Sec (2015) que distingeix zones de tolerància i àrees 

de tractament específic i en funció d’aquesta distinció, s’estableixen els usos 

admesos o no admesos per als establiments d’allotjament turístic. 
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4. Pla d’usos del districte de Gràcia (2014). El seu objectiu fonamental és equilibrar els 

usos residencials, comercials i turístics per mitjà de la regulació de les activitats de 

concurrència pública, tot tenint en compte les repercussions sobre l’espai i el 

paisatge urbà. El pla també reflexiona sobre el fet que l’aprovació del Pla d’usos de 

Ciutat Vella (2010 i modificació del 2013), a on es van fer més restrictives les 

condicions per concedir llicències d’allotjaments turístics, s’ha pogut comportar que 

les noves llicències s’han anat escampat pels barris més propers (Eixample i Poble 

Sec) o que tenen un atractiu especial o similar al de Ciutat Vella com és el cas de la 

Vila de Gràcia. El pla també delimita sis zones específiques, amb dotze subzones a 

més d’establir diversos àmbits de tractament específic per tal de singularitzar 

determinades àrees urbanes. 

5. Pla d’usos del casc antic d’Horta (2005, revisió del 2015), amb un objectiu similar al 

dels anteriors, és a dir, evitar la problemàtica convivència que generen certes 

activitats i la seva concentració, delimitant també una sèrie de zones. 

6. Pla Especial urbanístic per a la regulació dels Habitatges d’Ús Turístic a la ciutat de 

Barcelona (2014). Proposta de regulació global per a tot el municipi, a partir de 

criteri de contenció estricta. 

7. Un altre antecedent urbanístic a considerar és la modificació de PGM per a la 

protecció del patrimoni historicoartístic (2015), ja que admet l’ús residencial hoteler 

als edificis catalogats amb un nivell B de protecció, malgrat les restriccions que 

puguin contenir, en aquest sentit, els plans d’usos, amb l’objectiu de fomentar la 

recuperació i posada en valor d’aquests immobles. 

8. El Pla Especial del Comerç No Alimentari de Barcelona, que contempla els 

impactes negatius de la estandardització dels comerços destinats a la venda de 

souvenirs, prohibint l’obertura de nous establiments d’aquest tipus o l’ampliació dels 

mateixos.  

9. Cal fer igualment esment del Catàleg de protecció arquitectònic, històric i 

paisatgístic dels establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona (2016), que 

apuntava la urgència de regular les activitats vinculades al turisme com a garantia 

de permanència del model urbà de Barcelona. 

Els mecanismes de regulació utilitzats en els plans d’usos són: 

- Restriccions per amplada de carrer 

- Per densitat 
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- Per distància a determinats usos 

- Percentatges espais comuns i espais privatius 

La primera mesura abans de tramitar el PEUAT va ser la suspensió de llicències a 

l’obertura d’allotjaments de tipus turístic per poder reflexionar i fer una radiografia de la 

realitat actual i poder analitzar l’impacte dels allotjaments turístics a la ciutat. És durant 

els mesos entre la suspensió d llicències i l’elaboració del PEUAT, quan es genera un 

cens d’establiments turístics (CEAT), com a instrument públic i dinàmic, per tal de 

poder gestionar les altes, baixes i modificacions i permetre l’aplicació del propi pla.  

El PEUAT conté una diagnosi i un anàlisi molt acurat de la realitat, tot incorporant 

documentació gràfica, cartografia, indicadors i taules entre d’altres instruments molt 

precisos per abordar una proposta. Aquesta diagnosi es realitzada a tres nivells 

diferents, per tal de poder arribar a delimitar diverses zones de regulació: 

- Nivell 1. Incidència de la població flotant. Indicador 1, relació població flotant i 

població resident. Indicador 2, relació entre la població flotant i la població total. 

- Nivell 2. Incidència del turisme sobre l’espai públic. Es desenvolupa mitjançant tres 

aproximacions, els punts d’interès turístic i les àrees amb major presència de 

turistes, la mobilitat i en especial, aquella que es troba relacionada amb l’activitat 

turística i la intensitat d’activitat en planta baixa. 

- Nivell 3. Característiques morfològiques. Mitjançant l’anàlisi de paràmetres 

urbanístics (alçades de l’edificació, pendent del terreny, amplada del carrer, 

ocupació de les illes, dimensió de les parcel·les, intensitat de l’edificació, densitat i 

compacitat), l’anàlisi i diagnosi dels teixits urbans (índex d’edificabilitat, densitat de 

població bruta, densitat d’habitatges bruta, proporció de sostre no residencial, 

compacitat absoluta, densitat de població en relació l’espai públic i relació població 

flotant i total per teixit) i una valoració dels teixits per a la implantació de nous 

allotjaments turístics (prenent com a principis la no substitució de l’habitatge, la 

preservació de la identitat dels barris i el seu teixit comercial i de serveis de 

proximitat i la garantia d’accessibilitat dels allotjaments turístics i la mobilitat de les 

persones). 

Es proposen quatre zones específiques, diferenciant-se per la intensitat dels 

establiments turístics que acullen, en referència a la distribució d’aquests en el territori, 

al nombre de places que ofereixen i la població resident actual; la relació i les 
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condicions en què es donen determinats usos; la incidència de les activitats en l’espai 

públic i la presència d’atractors turístics. 

 

- Zona Específica 1 (ZE-1), coincident amb l’àmbit central de la ciutat, on un 23% és 

població flotant. En aquest àmbit es proposa el decreixement dels establiments, per 

tant, no es permet la implantació de noves activitats, mentre que les implantades es 

podran mantenir si bé subjectes, si s’escau, al règim de disconformitat. 

- Zona Específica 2 (ZE-2), se situa a l’entorn de les àrees d’extrema saturació, on un 

9,92% de població és flotant. Es manté l’oferta d’allotjament turístic existent Pel que 

fa a establiments d’allotjament turístic, albergs i residències col·lectives. Pel que fa 

als establiments hotelers, en totes les seves categories, els albergs i les residències 

col·lectives d’allotjament temporal quan funciona sota l’autorització administrativa 

d’alberg, únicament es planteja permetre que es pugui implantar un altre 

establiment sempre que no se superi la densitat màxima d’establiments ni la de 

places en aquesta zona. Pel que fa als HUT es proposa mantenir els existents. 

- Zona Específica 3 (ZE-3), que comprèn la resta de la ciutat, llevat de les zones 

d’actuació específica de la Marina del Prat Vermell, la Sagrera i el 22@. A nivell 

global el 1,80% de la població és flotant. Aquests barris poden admetre un 
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creixement potencial, que cal valorar en funció de la seva morfologia, així com de 

l’oferta de places d’allotjament turístic existent. 

El PEUAT fa una previsió per a la ciutat consolidada d’un creixement anual 

equivalent a un 1% respecte del nombre de places totals existents, d’establiments 

d’allotjament turístic, albergs de joventut i residències col·lectives d’allotjament 

temporal, que comporta un creixement total de 4.025 places. Per tal de calcular el 

repartiment d’aquestes places en una zona específica, s’han de ponderar els 

diferents teixits segons la seva capacitat morfològica i el grau actual d’oferta 

d’allotjament turístic, tot establint cinc àrees. 

- Zona Específica 4 (ZE-4), corresponent a les tres grans àrees de transformació de 

la ciutat: La Marina del Prat Vermell, La Sagrera i el 22@, plantejant-se un màxim 

de 1.480 places, 3.000 places i 3.200 places respectivament. En cap dels tres 

àmbits s’admet la implantació d’habitatge turístic. 

El pla compta també amb unes Àrees de Tractament Específic (ATE) per a aquells 

teixits de la ciutat que requereixen unes característiques d’implantació diferenciades, 

conseqüència de la singularitat de la seva morfologia urbana i usos predominants, com 

són els nuclis històrics (Sants, Poblenou, Horta…). 

Es proposen també tot un seguit de condicions d’emplaçament generals en relació 

amb l’ús d’habitatge (no substitució d’habitatges i ubicació en edificis exclusius), 

condicions d’accessibilitat (ample de carrer), condicions en relació amb la mida dels 

establiments, condicions específiques per a residències col·lectives d’allotjament 

temporal (vinculades a una institució docent i condicions d’edificació de l’entorn), 

condicions d’implantació per a les zones específiques 2 i 3, condicions d’implantació 

per a les zones específiques 4 i, finalment, condicions d’implantació a les àrees de 

tractament específic. 
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5. EL TRACTAMENT DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC A AMSTERDAM 

Al igual que Barcelona, Amsterdam es ve enfrontant en els darrers anys a una creixent 

pressió de turistes, que estan provocant greus conflictes urbans. Una de les moltes 

manifestacions d'aquest fenomen és la considerable proliferació de pisos turístics, al 

marge de l'habitual sistema regular d'establiments hotelers. I bona part dels mateixos 
es comercialitzen a través de la coneguda web Airbnb. 

Amsterdam fa temps que ha pres cartes en l'assumpte, tant des de l'administració, 

com des de la societat civil, celebrant trobades, conferències i seminaris, en els quals 

hem tingut l'oportunitat de participar en un parell d'ocasions. 

Interessa ressaltar alguna de les mesures que l'Ajuntament de la ciutat ha aprovat al 

respecte. 

Al juny de 2013 l'Ajuntament d'Amsterdam declara que el lloguer de vacances 
constitueix un estímul per a l'economia i el comerç de la ciutat. "Vacation rental meets 

the needs of many foreign tourists who want 'to live like a local' and it makes 

Amsterdam an attractive destination" (Councillor for Housing Freek Ossel). 

En 2014 s'estableix un registre obligatori dels pisos que exerceixin aquesta activitat i 
s'acorda amb Airbnb seva col·laboració en el mateix. Tot això neix d'una sentència 

judicial d'octubre de 2013, que considera que el lloguer en períodes curts es considera 

explotació comercial. 

Aquests pisos turístics poden exercir la seva activitat durant un màxim de trenta (30) 

dies a l'any, sempre que compleixin unes estrictes condicions. Una d'elles es refereix a 

l'estada mínima, que ha de ser de cinc (5) dies, per no entrar en col·lisió amb l'interès 

dels hotelers. El que desenvolupa l'activitat ha de ser l'amo i resident al pis turístic, que 

en cap cas pot tenir la condició d'habitatge social o amb algun tipus de protecció. Les 

multes per infringir aquestes regles poden anar de 12.000 a 18.000 euros. 

Aquest acord s'acompanya amb mesures actives per eliminar allotjaments il·legals (per 

no complir amb les regles, molestar els veïns, no complir requisits antiincendis, allotjar 

més de quatre persones o no pagar les taxes turístiques). 
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L'Ajuntament estableix a més que siguin les companyies intermediàries (Airbnb, 

Wimdu i Short Stay), les que s'encarreguin d'explicar les seves exigències als 

propietaris i usuaris, que s'enviïn als primers un imprès de registre de taxes turístiques, 

explicant-los el que han de fer i les taxes a satisfer. 

Segons les dades oficials del municipi, aquest tipus d'allotjaments no superava en 

2014 el 2% del total de pernoctacions en 800 habitatges amb llicència per a aquesta 

activitat. L'Ajuntament pensava a més limitar aquesta xifra un cop consolidada, i 

concedir noves llicències només, si alguna de les vigents es donaven de baixa, en 

àrees amb notable demanda i on ho permetés el mercat immobiliari. 

Al gener de 2014 s'acorda pujar de 30 a 60 dies per any el permís per exercir l'activitat 

com a habitatge d’ús turístic. L'activitat només se li permet al propietari, que ha de 

pagar un 5,5% de taxes, admetre un màxim de quatre hostes, i obtenir l'aprovació d'un 

registre oficial. 

No queda del tot clar el nivell de compliment de la regulació, ja que a l'agost de 2013 el 

mateix Ajuntament havia tancat 30 allotjaments il·legals i imposat multes per valor de 
216.000 euros. Per relativitzar aquesta xifra cal dir que Airbnb, que comença a operar 

el 2012, té més de 7.000 allotjaments llistats a Amsterdam (un 1% del total). 

Els propietaris guanyen de mitjana uns 3.800 euros a l'any, encara que alguns, que 

lloguen edificis sencers en els tres canals, arriben a guanyar 14.000 euros per 

setmana. 

Al gener de 2015 s'acorda que Airbnb reculli l'impost als turistes, el que facilita el 

procés i és més efectiu que assumir que la gent ho satisfarà per si mateixa. S'espera 

recaptar de l'ordre de 5,5 milions d'euros dels 48 milions que es van recaptar en total 
(hotels i Airbnb) en 2014. Airbnb càrrega pel seu compte un 3% de comissió sobre els 

HUT a Amsterdam, que ja són 10.000. 

També s'acorda que a partir del 2016 Airbnb s'encarregarà d'eliminar els habitatges 

d’ús turístic que no compleixin amb les normes dels 60 dies, demostrant el seu 

compromís de cooperació. 
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La ciutat ha desenvolupat un aplicació (Datalab), que acaba d'entrar en funcionament, 

per analitzar la informació en xarxa sobre aquest tipus d'allotjaments mitjançant un 

procés de scrapping). Amb això espera descobrir propietaris d'habitatges que ja no 

viuen a casa seva, lloguen diversos pisos a turistes, lloguen la seva casa durant més 

de 60 dies a l'any o ho fan a més de quatre persones alhora. 

Com a conseqüència de la posada en marxa d'aquesta nova eina informàtica, 

l'Ajuntament ja ha clausurat 8 establiments que duien a terme l'activitat al marge de les 

regles establertes (perquè els turistes ocupaven aquests apartaments menys de cinc 

dies, o sigui, en clara competència amb els hotels). A aquests cal unir els 170 
allotjaments eliminats al desembre de 2015 per la mateixa companyia Airbnb, per no 

complir amb els requisits. 

 
 

 
 

Habitatges d’ús turístic a Amterdam. Desembre 2015 
Font: tomslee.net/airbnb-data 
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6. SITUACIÓ A ALTRES CIUTATS 

Recollim Finalment de forma molt sintètica algunes mesures singulars aprovades a 

diferents ciutats per regular un fenomen en tants aspectes nou i complex. 

A Londres el lloguer es limita a 90 dies en estances del propi habitatge (esmena 

recollida en la Deregulation Act, que s’aprova  en febrer del 2015 al Parlament del 

Regne Unit). 

Abans es requeria canvi d’ús i autorització pel govern local subjecte a planificació 

municipal. Ara, per cada nit de lloguer s’aplica una taxa d’una lliura esterlina, 

constituint un tema de debat polític. 

A San Francisco, el lloguer turístic ha de ser inferior a 30 dies, en part o tot l’habitatge 

(segons la Amending Regulation of Short-Term Residential Rentals and Establishing 

Fee, del 27 d’octubre de 2014), i s’exigeix que sigui en una primera residència amb 

inquilins permanents (propietaris o arrendataris) oficialment un mínim de 275 dies a 

l’any. No es pot exercir aquesta activitat en habitatges que compten amb algun tipus 

de subvenció. 

S’ha de registrar l’habitatge al departament de planificació (satisfent una quota de 50 

$ per dos anys), Es requereix un Business Registration Certificate a nom de 

l’arrendador en el registre de la Tresoreria de l’Ajuntament (75 $ per un any) i 

cobertura d’assegurança superior a 500.000 $, que es resol força vegades a través de 

les pròpies plataformes comercialitzadores. 

La Transient Occupancy Tax es fixa en 14% de la tarifa pernoctació, i l’administració 

reconeix Airbnb com Qualified Website Company (recaptadora). Si es comercialitza 

l’habitatge a través d’altres pàgines ha de declarar i transferir personalment el recaptat 

anualment 

Com hem comentat ja, a Paris s’han establert polítiques de salvaguarda del caràcter 

residencial a diferents barris (Accès au Logement et un Urbanisme Rénovée), 

distingint primera i segona residència. Es fixa en 8 mesos a l’any la permanència 

mínima dels propietaris o inquilins, per considerar un habitatge de primera residència i 

admetre curta estada amb un màxim de 4 mesos, no requerint canvi d’ús, ni cap 

formalitat administrativa. 
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A la segona residència l’activitat turística és incompatible amb l’ús residencial, i, si es 

vol exercir, requereix canviar l’ús. 

L’Ajuntament pot requerir compensacions a àrees de les ciutats on el planejament 

detecti escassetat d’habitatges d’ús residencial. La recaptació de la taxa turística pot 

delegar-se a plataformes de comercialització (segons decret d’agost de 2015); i ja s’ha 
arribat a un acord al respecte amb Airbnb. 

A Berlin segons una anomenada Llei d’Us indegut (del novembre de 2013), no es pot 

donar a l’habitatge, sense l’autorització del districte competent, un ús que no sigui 

residencial. Una residència principal (ocupada pels seus propietaris o inquilins més de 

sis mesos a l’any, pot exercir de HUT si s’ocupa amb aquesta finalitat menys del 50% 

de la seva superfície. S’assumeix la obligació de recaptar i pagar a l’administració la 
City Tax (5% pernoctació) 

A Madrid un decret autonòmic (del 2004) exigeix que habitatges d’ús turístic s’han de 

llogar per un mínim de 5 dies, senyalitzar amb placa i poden barrejar-se amb ús 

residencial (en aquells moments hi havien uns 8.000 il·legals). 

A València la normativa exigeix que el sòl per habitatges d’ús turístic estigui qualificat 

de terciari. 
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Habitatges d’ús turístic a Londres. Gener 2016. 

Font: tomslee.net/airbnb-data 

 
Habitatges d’ús turístic a San Francisco. Agost 2014. 

Font: tomslee.net/airbnb-data 

 
Habitatges d’ús turístic a París. Desembre 2015. 

Font: tomslee.net/airbnb-data 



Annex V. La problemàtica dels habitatges d’ús turístic 34

 
Habitatges d’ús turístic a Berlin. Novembre 2015. 

Font: tomslee.net/airbnb-data 

 
Habitatges d’ús turístic a Madrid. Febrer 2015. 

Font: tomslee.net/airbnb-data 

 
Habitatges d’ús turístic a València. Gener 2016. 

Font: tomslee.net/airbnb-data 



Annex V. La problemàtica dels habitatges d’ús turístic 35

7. EL TRACTAMENT DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC EN 
DESTINACIONS AMB TURISME DE SOL I PLATJA  

Fins ara hem valorat les mesures aplicades per regular els HUT en grans ciutats 

afectades per una notable activitat turística. Ens interessa però verificar com aquest 

fenomen afecta a territoris que, com Mallorca, es caracteritzen com a destinacions 

massives de turisme de sol i platja, i ens fixarem particularment en el cas andalús, que 

ha cercat ja d’afrontar la seva regulació legal a través del Decret 28/2016, de 2 de 

febrer, dels habitatges amb fins turístics i de modificació del Decret 194/2010, de 20 

d’abril, d’establiments d’apartaments turístics. 

Com Mallorca, la Comunitat Autònoma d’Andalusia té la competència exclusiva en 

matèria de turisme (article 71 de l’Estatut d’Autonomia). L’anomenat Decret entra en 

vigor el 11 de maig de 2016 i dóna un marge de tres mesos (11/08/2016) per a 

inscriure l’HUT al registre, i una vegada registrat, en cas que hagin d’adaptar-se a 

l’establert a l’article 6 (requisits i serveis comuns) comptaran amb un any (11/05/2017) 

més desde l’entrada en vigor del Decret, sempre hi quan s’hagin registrat primer. 

Conforme a l’article 28.1.a) de la Llei 13/2011, de 23 de desembre, del Turisme 

d’Andalusia, un allotjament té la consideració de servei turístic quan es faciliti la 

estança a les persones usuàries de serveis turístics. En la darrera modificació de la 

Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans (LAU), queda exclòs del seu 
àmbit d’aplicació “...la cessió temporal de l’ús de la totalitat d’un habitatge moblat i 

equipat en condicions d’ús immediat, comercialitzat o promocionat en canals d’oferta 

turística i realitzat amb una finalitat lucrativa, quan estigui sotmès a un regim específic, 

derivant de la seva normativa sectorial”. 

Anteriorment a aquesta modificació, aquests tipus d’habitatges, tenien cabuda a la Llei 

4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer 
d’habitatges. Aquesta modificació de la Llei, ve argumentada degut a que “...en els 

últims anys s’ha anat produint un augment cada vegada més significatiu de l’ús de 

l’allotjament privat per al turisme, que podria estar donant cobertura a situacions 

d’intrusisme i competència deslleial, que van en contra de les destinacions turístiques, 

d’aquí que la reforma de la Llei proposada els exclogui específicament per a que 

puguin ser reglats per la normativa sectorial específica o, en el seu defecte, se’ls 

apliqui el regim dels arrendaments de temporada, que no pateixen modificació”. 
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La causa d’aquesta modificació va ser recollida al Pla Nacional Integral de Turisme 

2012-2015, a on s’indicava que “... s’està produint un augment cada vegada major de 

l’ús de l’allotjament privat al turisme”. 

La necessitat d’aquest decret, ve argumentada també per altres causes, com per 

exemple la seguretat pública. En aquest sentit, la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, 

de protecció de la seguretat ciutadana, contempla les activitats d’allotjament com a 

rellevants per a la seguretat ciutadana, imposant en el seu article 25 obligacions de 

registre documental i informació sobre els viatgers que utilitzin establiments 

d’allotjament. Altres arguments utilitzats són la protecció dels turistes (dels seus drets 

com a usuaris d’uns serveis) i la protecció del medi ambient i de l’entorn urbà.  

Es defensa que s’ha de tenir molt en compte la importància de l’impacte i la incidència 

del turisme sobre el territori. Un dels eixos en els que es basa la política turística és el 

desenvolupament sostenible, i així s’exposa a la Llei 13/2011, de 23 de desembre: 
“...la ordenació del turisme té una significativa dimensió territorial, ambiental i 

paisatgística”, afegint que “...l’oferta turística presenta uns alts components relacionats 

amb l’entorn a on es du a terme la vivència de la persona usuària de serveis turístics, 

mereixent especial atenció aspectes com la correcta conservació dels recursos i 

l’apropiada configuració dels espais de la destinació turística”, establint com a finalitat 

de la Llei “...la protecció dels recursos turístics d’acord amb el principi de sostenibilitat”. 

Com a d’altres territoris, les causes de l’augment dels HUT s’atribueixen a les noves 

formes de viatjar; al desig dels turistes de poder tenir una relació més directa amb les 

persones residents de la destinació, i a la irrupció de noves i ràpides formes de 

comercialització, directes i sense intermediaris (nombrosos portals d’Internet, a on la 

oferta en aquest canal és molt àmplia i no sempre va acompanyada, com seria 

desitjable, d’un excel·lent servei, ni d’una mínima garantia per a les persones usuàries). 

L’objecte del decret és “...regular els habitatges que ofereixin el servei d’allotjament 

turístic amb la finalitat d’establir unes mínimes garanties de qualitat i seguretat per als 

turistes, servei que, al igual que en els habitatges turístics d’allotjament rural, previstes 

a l’article 48 de la Llei 13/2011, de 23 de desembre, no suposa, amb caràcter general, 

l’activitat principal de la persona propietària”. 

Aquesta normativa es considera imprescindible degut a la reforma de la LAU, que 

exclou aquests habitatges per a que puguin ser reglats per la nova normativa; la 
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necessitat de vetllar per la protecció de la seguretat ciutadana a través del registre de 

viatgers en establiments d’allotjament; perquè els usuaris han d’estar protegits i cal 

eliminar la competència deslleial.  

El decret diferencia dos tipus d’habitatge d’ús turístic, els que s’ocupen totalment amb 

aquesta activitat i aquells on s’ocupen només algunes habitacions. 

S’estableix l’obligatorietat de comunicar a l’Administració turística l’existència d’aquests 

tipus d’habitatges i d’inscriure’s d’ofici al Registre de Turisme d’Andalusia. 

També es procedeix a la modificació del Decret 194/2010, de 20 d’abril, d’establiments 

d’apartaments turístics (figura diferent als habitatges amb fins turístics), pretenent 

compatibilitzar l’establert a l’article 42.1 de la Llei 13/2011, de 23 de desembre, que 

exigeix una categoria mínima de tres claus, amb senyalar a l’article 44.3. b) de la 

mateixa, que permeti la existència d’establiments que ocupin parts no independents 

d’edificis. Per això, es puntualitza que els establiments d’apartaments turístics del grup 

de conjunts podran constituir-se en aquest regim, mentre que els establiments 

d’apartaments turístics del grup edificis/complexos, a l’ocupar tot l’immoble o part 

independent del mateix, només podran fer-ho quan ostentin una categoria mínima de 

tres claus. Els establiments d’apartaments turístics del grup de conjunts poden situar-

se sobre sòls qualificats amb ús turístic i terciari. S’incorpora la especialitat de cases-

cova vinculada a la modalitat ciutat. 

Una de les raons d’aquesta modificació és la de facilitar la explotació turística, per part 

d’aquelles persones que disposant de tres o més unitats d’allotjament, no poden 

acollir-se a la figura d’habitatge d’ús turístic i no complexen amb els requisits de 

caràcter estructural que exigeix la normativa sobre els establiments d’apartaments 

turístics, podent-se acollir a aquesta modalitat mitjançant la oferta de determinats 

serveis complementaris o condicions addicionals segons l’Annex VI del Decret 

194/2010, de 20 d’abril. La segona de les raons es centra en donar un tracte similar als 

establiments d’apartaments turístics del grup edificis/complexos. 

Pel seu interès destaquem els trets bàsics de la nova normativa: 

Pel que fa a l’objecte i àmbit d’aplicació, queden excloses cessions sense 

contraprestació econòmica; habitatges contractats per un temps superior a dos mesos 

computats de forma continuada per una mateixa persona usuària (regulats en la LAU); 

els allotjaments situat en el medi rural, que, en cas de que es destinin a allotjament 
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turístic, es regularan per l’establert en l’article 48 de la Llei 13/2011, de 23 de 

desembre, i pel Decret 20/2002, de 29 de gener, de Turisme en el Medi Rural i 

Turisme Actiu; i els conjunts formats per tres o més habitatges d’una mateixa persona 

titular o explotadora, que estiguin ubicats en un mateix immoble o grup d’immobles 

contigus o no, sent d’aplicació la normativa sobre els establiments d’apartaments 

turístics. 

Els HUT seran considerats com un servei turístic i hauran de complir amb les 

prescripcions de la Llei 13/2011, de 23 de desembre 

S’entén per HUT aquells ubicats en immobles situats en sòl d’ús residencial, on es 

vagi a oferir mitjançant preu del servei d’allotjament en l’àmbit de la Comunitat 

Autònoma d’Andalusia, de forma habitual i amb fins turístics. 

Es presumirà que existeix habitualitat i finalitat turística quan l’habitatge sigui 

comercialitzat o promocionat en canals d’oferta turística, i es consideren canals 

d’oferta turística, les agència de viatge, les empreses que intervenen o organitzen 

serveis turístics i els canals als que s’inclogui la possibilitat de reserva d’allotjament. 

La persona propietària de l’habitatge serà la responsable davant de l’Administració i 

les persones usuàries de la correcta prestació del servei, llevat que en la declaració 

responsable consti una altra persona o entitat com a explotadora de la mateixa. 

Els HUT poden ser complerts (quan l’habitatge es cedeixi en la seva totalitat, amb una 

dimensió inferior a15 places i no més de 4 places per habitació); o per habitacions (on 

el propietari ha de residir a l’HUT, no superar les 6 places, ni més de 4 places per 

habitació. 

La capacitat màxima dels HUT, vindrà limitada en la llicència d’ocupació.  

S’estableixen com a requisits: 

 Disposar de llicència d’ocupació i complir amb les condicions tècniques i de qualitat 

exigibles. 

 Les habitacions hauran de tenir ventilació directa a l’exterior o a patis i algun 

sistema per a poder tenir les habitacions sense llum de l’exterior. 

 Estar moblades i dotades dels aparells i estris necessaris per al seu ús immediat. 

 Refrigeració per elements fixes en les habitacions i salons, quan el període de 

funcionament comprengui els mesos de maig a setembre. Si el període de 
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funcionament comprèn els mesos d’octubre a abril, ambdós inclosos, hauran de 

comptar amb calefacció. 

 Hauran de disposar de farmaciola de primers auxilis, i d’informació turística de la 

zona. 

 També de Fulles de Queixes i Reclamacions i un cartell indicant-ho en un lloc 

visible. 

 S’ha de garantir la neteja de l’habitatge en l’entrada i sortida de nous clients. 

 Roba de llit, conjunt d’estris de cuina i de servei de taula i un joc de reposició. 

 Facilitar als usuaris un número de telèfon per a atendre i resoldre de forma 

immediata, qualsevol consulta o incidència relativa a l’habitatge. 

 Tenir a disposició dels usuaris informació i instruccions de funcionament dels 

electrodomèstics o d’altres dispositius que així ho puguin requerir. 

 Informar als usuaris de les normes internes relatives a l’ús de les instal·lacions, 

dependències i equips de l’habitatge, així com l’admissió i existència de mascotes 

en l’habitatge, restriccions per a persones fumadores, etc. 

A tots els usuaris, en el moment de la seva recepció se’ls serà entregat un document, 

a modus de contracte, en el que consti, almenys, el nom de la persona o entitat 

explotadora, el codi alfanumèric d’inscripció en el Registre de Turisme d’Andalusia, el 

nombre de persones que l’aniran a ocupar, la data d’entrada i sortida, i el preu total de 

l’estada. 

Els usuaris hauran de presentar el seu document d’identificació a efectes de 

complimentar el llibre-registre segons al normativa vigent. 

El preu serà per nit d’estada (conforme a l’article 32 de la Llei 13/2011, de 23 de 

desembre). Estaran inclosos el subministrament d’aigua, energia elèctrica, calefacció, 

refrigeració i neteja a l’entrada de nous usuaris i l’ús de roba de llit i estris de cuina. 

La persona o entitat explotadora ha de formalitzar la corresponent declaració 

responsable davant de la Conselleria competent en matèria de turisme, en la que 

manifesti el compliment dels requisits establerts en el present Decret, podent-se 

anunciar a partir d’aquell moment com a habitatge d’ús turístic. 

Els HUT s’inscriuran d’ofici al Registre de Turisme d’Andalusia, i el codi d’inscripció 

haurà d’indicar-se en tota la publicitat o promoció realitzada per qualsevol mitjà. 
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Els serveis d’inspecció de la Conselleria competent en matèria de turisme, exerciran 

les funcions de comprovació i control del compliment del que s’estableix en aquesta 

norma. Qui faci infraccions per incompliment, incorrerà en responsabilitat 

administrativa. 

Es considerarà activitat clandestina, la prestació del servei d’allotjament (definit en 

l’article 3) quan el titular hagi iniciat l’activitat turística sense presentar declaració 

responsable. Infracció greu pel article 7.11 de la Llei 13/2011, de 23 de desembre. 

Finalment s’estableix un any des de l’entrada en vigor d’aquest Decret, per a que els 

habitatges puguin adaptar-se a l’establert a l’article 6. 
 

 

 
Campanya promocional de la Junta d’Andalusia per a registrar els HUT 

Font: juntadeandalucia.es 
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8. DOS POSICIONS CONFRONTADES 

Segurament una de les millors maneres de mostrar la contraposició de postures 

respecte el fenomen dels habitatges d’ús turístic es fer una compassió entre dos 

documents força interessants. Per un costat, el de resultats preliminars de l’Estudi 

sobre els nous models de prestació de serveis i l’economia col·laborativa, elaborat per 

la Comissió Nacional del Mercat de la Competència i presentat el mes de març de 

2016; per l’altra, l’anomenat Impactos sociales y económicos sobre los destinos 

españoles derivados del exponencial aumento del alquiler de viviendas turísticas de 

corta duración, impulsado por los nuevos modelos y canales de comercialización P2P, 

presentat per Exceltur el 24 de juny de 2015. L’un reflexa una postura oposada 

totalment a qualsevol tipus de restricció en l’exercici de l’activitat econòmica vinculada 

als HUT. El segon, en canvi, valora els impactes negatius d’aquesta activitat, per 

argumentar la seva competència deslleial i defensar la necessitat imprescindible de 

regular-la, tot establint un conjunt de restriccions. 

Per l’interès d’ambdós tipus d’arguments, i fonamentalment per la pertinença de la 

seva consideració en uns moments on Mallorca pretén afrontar el reconeixement i 

tractament legal d’aquesta activitat, ens detindrem a analitzar-los amb detall. 
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8.1. RESULTATS PRELIMINARS DE L’ESTUDI SOBRE ELS NOUS 
MODELS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS I L’ECONOMIA 
COL·LABORATIVA (Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència) 

L’estudi arrenca amb tota una declaració d’intencions, argumentant que es realitza a 

partir dels principis de regulació econòmica eficient. La economia col·laborativa com a 

fenomen innovador global (degut al desenvolupament de les telecomunicacions i la 

expansió de la tecnologia mòbil, tot reduint els costos de transacció) i transversal (el 

transport, l’allotjament i d’altres com la educació, la salut i la logística), generen 

importants canvis estructurals en el funcionament dels mercats. 

Al sector de l’allotjament han aparegut noves plataformes digitals de lloguer 

d’apartaments, habitatges i habitacions, l’oferta de la qual fa ampliar i flexibilitzar 

aquella dels sectors tradicionals (hotels, albergs, i la resta de la denominada oferta 

reglada). 

Les plataformes d’economia col·laborativa es caracteritzen per tenir particularitats 

comuns, com ara: 

 Aprofitament dels recursos infrautilitzats 

 Conformen essencialment mercats, a on cadascuna dels seus sectors rep valor per 

l’existència de l’altre, beneficiant-se mútuament d’un efecte de xarxa 

 Des de el punt de vista de la competència es produeix un dinamisme molt elevant 

de la demanda i la innovació accelerada, facilitant, de moment, l’aparició de noves 

plataformes competidores i la mobilitat dels usuaris 

 Ús de sistemes de online, informació actualitzada i, en principi, creïble o verificable. 

Apareixen efectes pro-competitius derivats de l’increment del nombre d’operadors: 

 La quantitat i major varietat de la oferta 

 Una formació de preus més eficients 

 Major qualitat i foment de la innovació 

 Reducció de costos de transacció, fonamentalment costos de recerca 

 Accés a una major informació a un cost reduït o pràcticament nul 

 Millora de l’eficiència i la competitivitat de l’economia, degut al major ús dels 

recursos existents 

 Major traçabilitat i transparència de les transaccions econòmiques. 
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El repte fonamental per a les administracions públiques és el de donar resposta a 

aquests nous models econòmics i no constituir un obstacle per al desenvolupament del 

nous tipus de negoci, amb les normatives que s’imposen o s’oposen a la innovació. 

A Espanya, la modificació de la “Ley de Arrendamientos Urbanos, Ley 4/2013 de 4 de 

junio, de medidas y flexibilización del fomento del mercado del alquiler de viviendas”, 

va implicar que la regulació dels habitatges d’ús turístic fora assumida per les 

Comunitats Autònomes. 

Per això es plantegen diverses recomanacions a les administracions competents 

(nivell nacional, autonòmic i local) i als diversos agents que intervenen en aquest 

fenomen econòmic: 

 Aplicar els principis de regulació econòmica eficient, evitant que la complexitat del 

sistema generi un cost administratiu excessiu o actuï com a barrera d’entrada al 

mercat. 

 La incertesa és habitual en mercats molt dinàmics exposats a una contínua 
innovació. Cal doncs aplicar el principi In dubio pro libertate (sempre que sigui 

dubtosa la interpretació, s’haurà de respondre a favor de la llibertat). 

 Per a poder mesurar millor l’impacte de l’economia col·laborativa es recomana la 

incorporació a les estadístiques oficials de les dades necessàries per a poder 

reflectir amb un major rigor estadístic l’impacte d’aquet fenomen sobre el mercat. 

 Es recomana la supressió de les restriccions innecessàries d’accés al mercat 

d’habitatges d’ús turístic (HUT), com pot ser la inscripció de l’habitatge en un 

registre i la publicació del número en la plataforma, requisits d’estança mínima o 

màxima, limitació per tipus (propietat horitzontal/vertical...) d’habitatge, localització o 

prohibició per estances. També és recomanable eliminar aquells requisits tècnics 

innecessaris o desproporcionats relatius a accessoris de l’habitatge i equipament 

mínim. 

En la Introducció del Informe es defineix l’economia col·laborativa (sharing economy), 

com aquella que engloba un conjunt heterogeni i ràpidament canviant de modus de 

producció i consum pel qual els agents comparteixen de forma innovadora actius, béns 

o serveis infrautilitzats, a canvi o no d’un valor monetari, fent ús de plataformes socials 

digitals i, en particular, d’internet. 
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El dinamisme i la innovació de l’economia col·laborativa dificulta la definició de les 

causes (factors sòcio-culturals, econòmics i tecnològics) i els efectes d’aquest 

fenomen (major competència facilitant preus més eficients, foment de la innovació). 

Aquest tema requereix i requerirà d’un anàlisis en profunditat des de els següents 

punts de vista: 

 L’augment del nombre i del tipus d’oferents, conjuntament amb la varietat dels 

productes i dels serveis que acompanyen aquests models nous, representa una 

oportunitat des de el punt de vista de la competència i la millora de la regulació. 

 Major informació contrastable sobre els productes i serveis, reducció en preus amb 

nivells similars de qualitat, mercats més profunds i complerts, i una assignació més 

eficient dels recursos infrautilitzats. 

 Moltes d’aquestes plataformes podrien estar contribuint a mitigar errades del mercat. 

 Millora de l’eficiència i de la productivitat dels mercats, repercutint positivament 

sobre la competitivitat de l’economia i del creixement econòmic. 

 Reptes per als agents econòmics tradicionals que han d’adaptar-se i per al sector 

públic des de el punt de vista regulador. 

Els nous models de l’economia col·laborativa han convertit en obsolets els marcs de 

regulació que es van dissenyar d’acord a d’altres tecnologies i realitats i, per tant, han 

deixat de ser adequats per a aconseguir els objectius d’interès públic que els van 

justificar en el seu moment. 

Existeix, per tant, l’oportunitat per a la valoració i revisió de les normes amb principis 

de regulació econòmica eficient i fomentant la competència als mercats. L’economia 

col·laborativa és un fenomen econòmic, social i tecnològic a nivell mundial i font 

d’innovació, productivitat, dinamisme i creixement econòmic. Per tant, la regulació 

ineficient no ha d’impedir el seu desenvolupament o aprofitament. Espanya dins del 

marc de la Unió Europea, es situa entre els països que compten amb majors barreres 

de regulació per al desenvolupament de nous models de prestació de serveis 

d’allotjament i transport. 

L’economia col·laborativa es caracteritza per una disposició horitzontal de l’estructura 

econòmica per a l’intercanvi de béns i serveis infrautilitzats, basant-se en “xarxes 

distribuïdes” d’individus i comunitats interconnectats digitalment. Tradicionalment, des 

de la Primera Revolució Industrial, l’intercanvi econòmic s’ha basat en una relació 
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vertical entre el subministrador i el consumidor. En canvi, aquets model suposa un nou 

paradigma a on els intercanvis voluntaris es poden produir en major mesura entre 

iguals, a on els diferents canals posen en contacte la oferta amb la demanda d’una 

forma més eficient. A més a més, aquests nous canals d’intermediació poden 

representar una reducció de costos enfront de la forma habitual d’actuar dels 

intermediaris tradicionals, tant en el que respecta als costos de transacció (informació, 

negociació i garantia) com en la inexpugnabilitat dels mercats. Això hauria de generar 

efectes pro-competitius a curt i llarg termini. És particular que el mateix agent pot 

actuar en uns casos com a consumidor i en d’altres com a subministrador, donant lloc 
a la figura denominada “prosumidor”. 

A més es tracta d’un fenomen transversal ja que no es troba circumscrit en un sol 

sector econòmic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex V. La problemàtica dels habitatges d’ús turístic 46

Per inversió rebuda, entre les plataformes d’economia col·laborativa destaquen Uber, 

Didi Kuadi, Airbnb, Blabacar i Lyft. De les cinc principals plataformes d’economia 

col·laborativa per volum d’inversió rebuda, totes menys Airbnb pertanyen al sector del 

transport. L’èxit de sectors com el transport i l’allotjament mostra que el mode més 

exitós de l’economia col·laborativa és el denominat “producte-servei”, béns que 

representen un percentatge elevat de la riquesa familiar i el gaudiment del qual sovint 

es fa en regim de propietat, com pot ser un vehicle o l’habitatge, i es gaudeixen ara 

amb més freqüència en règim d’accés com a un servei. Per la banda de la demanda, 

els consumidors valoren que es tracta d’una alternativa per a poder accedir a béns, la 

propietat dels quals suposaria una inversió molt elevada, la rapidesa i la flexibilitat (la 

possibilitat de poder consumir sota demanda, utilitzant les noves tecnologies), així com 

la personalització. Per la banda de la oferta, són activitats o béns a on el cost marginal 

de l’ús d’un bé ja adquirit i infrautilitzat pot ser reduït i resulta convenient oferir-lo al 

mercat a través de plataformes (com les places lliures del cotxe en un viatge ja previst 

o el domicili que queda buit a les vacances), a on les economies d’escala no són tan 

rellevants i hi ha un marge per a la diferenciació. És indubtable que l’augment en la 

oferta i la varietat dels productes i serveis, representa una oportunitat des de el punt de 

vista de la competència, i per tant del augment del benestar dels consumidors i dels 

usuaris. 

Hi han nombrosos factors que expliquen el desenvolupament dels nous models de 

prestació de serveis, de l’economia col·laborativa, així com el seu ràpid creixement, 

com per exemple: 

 Factors econòmics. La crisis econòmica des de 2008 va implicar un augment de la 

desocupació i per tant una reducció de la capacitat de compra dels consumidors, 

necessitat d'estalvi i cerca de noves vies. Es tracta doncs d’assegurar un millor 

aprofitament dels actius ociosos, sense descartar l’obtenció d’una renda addicional; 

una reducció en els costos de transacció i d’informació, i en conseqüència, d’accés i 

exercici en el mercat. En ocasions, aquets nous productes generen una nova 

demanda en el mercat (hi ha turistes que no es desplaçarien a una determinada 

ciutat si no existís la oferta dels HUT. Es produeix també un canvi en els patrons 

dels mercats financers, per la menor incidència del tradicional canal de crèdit 

bancari i un major desenvolupament de fonts alternatives, com el capital de risc o 
els business angels. Això permet canalitzar un finançament abundant i ràpid cap a 
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plataformes de consum col·laboratiu, en la seva majoria empreses de nova creació 

o start-ups. De fet, la pròpia economia col·laborativa està també contribuint al 

desenvolupament de mecanismes de finançament alternatius al canal de crèdit 
bancari amb el fenomen del crowdfunding. 

 Factors tecnològics. El desenvolupament de noves tecnologies digitals, difusió del 

telèfon mòbil amb capacitat de transmissió de dades i geo-localització o pagaments 

per mòbil, permeten l’accés des de pràcticament qualsevol banda i en qualsevol 

moment. Un valor afegit és la disposició immediata i la millora de la relació 

qualitat/preu. 

 Factors sòcio-culturals. S’ha produït un notable canvi en la cultura del consum, amb 

major consciència per la sostenibilitat. Pesa igualment el constant increment de la 

població i l’augment de la densitat de la població en les ciutats, o la millora dels 

transports públics. En quest sentit, per exemple, la propietat d’un vehicle o d’un 

habitatge es fa cada vegada més difícil, o al menys, menys convenient en moltes 

ciutats. El gran valor de les xarxes socials, dels portals d’internet i de les 

plataformes d’economia col·laborativa resideix en la identitat dels agents, enfront de 

l’anonimat, en la renúncia voluntària al anonimat, generant una major confiança en 

els membres de la plataforma. 

 Factors de regulació. Cal revisar la regulació per part de les administracions 

públiques. S’han observat que en aquells sectors altament regulats, s’han creat 

majors raons per el desenvolupament de nous models, al haver donat lloc la 

regulació existent a ineficiències en el mercat. Per això, les autoritats de 

competència han d’identificar i promoure la eliminació d’aquestes barreres d’entrada 

a l’exercici. De no ser així, es generaria una pèrdua de benestar significativa per als 

consumidors, les empreses i la pròpia administració pública, qui no podria obtenir 

els beneficis que es deriven d’aquests models col·laboratius. 

La economia col·laborativa és un fenomen innovador imparable que les 

administracions han d’aprofitar des de el punt de vista de l’ús eficient dels recursos i la 

promoció de la competència. 

Els tipus de negoci que es proposen en la economia col·laborativa són deguts a que: 

 Identifiquen nous tipus de béns o serveis infrautilitzats 

 Aprofiten les externalitats de la xarxa en mercats de vàries bandes 

 Són més eficients en l’emparellament de l’oferta i la demanda 



Annex V. La problemàtica dels habitatges d’ús turístic 48

 Generen confiança a través de mecanismes de reputació 

 Fan un millor ús de les noves tecnologies i internet 

 Afavoreixen o desencadenen el desenvolupament d’innovacions. 

Sovint, aquest intercanvi és en forma de bescanvi, regal o intercanvi diferit de serveis. 

En altres molts casos es donarà en forma de pagament. L’existència d’un intercanvi 

monetari en aquestes transaccions no impedeix que s’emmarqui dins de l’economia 

col·laborativa. 

Els mercats de vàries bandes operen sobre segments interdependents de 

consumidors que es beneficien mútuament d’un efecte de xarxa. Les diferents bandes 
de la plataforma les constitueixen iguals (o peers). Aquests iguals o peers no poden 

generar valor de forma individual, ans que necessiten d’un catalitzador (la plataforma, 
el mercat o marketplace) per a facilitar la generació de valor a través de les seves 

interaccions. La conseqüència és que els mercats col·laboratius poden ser més 

eficients en l’assignació de recursos i, per això, les plataformes col·laboratives estan 

substituint de manera paulatina a altres mercats menys eficients. Una col·laboració 
que es porta a terme d’igual a igual (peer-to-peer), així, el valor d’aquestes plataformes 

d’intercanvi deriva, en gran mesura de es contribucions i de la interacció entre els 

propis usuaris de la plataforma. Les plataformes d’una sola banda agreguen valor 

d’una manera aïllada a on la demanda no agrega valor a través de la interacció 

comuna entre els usuaris. Les debilitats respecte a les plataformes tradicionals són: 

 Una plataforma d’intercanvi no pot en general créixer en un grup de clients o 
consumidors, ja que tots els grups han d’interactuar per a augmentar el valor de la 

plataforma. 

 La coordinació entre iguals es complexa ja que els clients no són necessàriament 

similars, ni les seves contribucions la plataforma ho són, ni els seus interessos o les 

seves opinions. 

 Des de el punt de vista de la eficiència econòmica i la promoció de la competència, 

les economies en xarxa podrien ser un avantatge o, a partir de certa densitat, un 

inconvenient en funció de les característiques del mercat, podent contribuir a la 

creació d’operadors amb poder de mercat i genera una barrera d’entrada. 

Les noves plataformes poden oferir productes diferenciats, com per exemple les 

plataformes de lloguer d’allotjaments, a on existeixen opcions de diferenciació en 
aquest mercat, tals com a oferir intercanvi de cases (HomeExchange o MyTwinPlace), 
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lloguers de cases (AirBnB, 9flats, HomeAway, VRBO, Flat4Day) o oferir serveis de 

lloguer de vacances  a través d’un sistema de subhasta (com Bidaway). 

Pe altra banda, existeix la possibilitat de que les pròpies plataformes influeixin sobre 

els preus de la seva oferta mitjançant recomanacions o guies, o bé a través de 
recomanació de preus (Airbnb acostuma a aportar guies sobre la valoració de la 

propietat), o bé a través de clàusules de referència a competidors, mitjançant les quals 

s’inclouen clàusules contractuals amb referències que van més enllà de la relació 

vertical que vincula a les parts d’un contracte.  

Els poders públics han de vetllar per una normativa sense restriccions i les autoritats 

de competència han d’assegurar i promoure la competència entre els operadors del 

mercat. 

Es denomina innovació disruptiva aquell procés pel qual un producte o servei, gràcies 

a una innovació tecnològica o d’un altre tipus, s’instal·la en una part del mercat, 

generalment marginal, i de forma imparable i moltes vegades imprevisible, s’estén a la 

totalitat del mateix, inclús ampliant-lo, desplaçant eventualment als competidors 

establerts o incumbents. 

En alguns casos, el canvi és tan fonamental que pot arribar a crear nous mercats que 

abans no hi existien, modificar  les regles de funcionament dels mercats existents i, en 

situacions excepcionals, el propi funcionament del sistema econòmic si afecta 

simultàniament a una part suficientment significativa. 

Internet posa en contacte directe la oferta amb la demanda, es tracta d’un instrument 

global amb un creixement molt gran. Per exemple, la telefonia mòbil va necessitar 16 
anys per a obtenir 100 milions d’usuaris a nivell mundial, Facebook va necessitar 4 

anys i Instagram només dos. 

Internet facilita l’entrada d’operadors i demandants degut als pocs costos d’entrada, de 

publicitat i la major visibilitat. La major mida del mercat permet un millor aprofitament 

de les economies d’escala pels oferents, que poden reduir el cost mitjà unitari del seu 

producte i, en el seu cas, podria suposar un menor preu per als consumidors finals.  

Això dona lloc a la reducció dels costos de transacció, a uns menors costos de cerca i 

d’accés i difusió a informació rellevant, actualitzada i fiable; es produeix un intercanvi 

entre usuaris més directe, reduint-se, en ocasions, el nombre d’intermediaris en el 
procés d’accés al bé o servei, és a dir, es produeix un emparellament (matching) més 
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eficient, altament informatitzat, entre l’oferta i la demanda. Addicionalment, 

l’acumulació continuada d’informació estructurada permet a la plataforma millorar 

progressivament l’algoritme, reforçant el coneixement de les preferències dels usuaris i 

incrementant l’eficàcia en la formació de preus. 

La major part dels intercanvis de forma prèvia a l’economia col·laborativa s’efectuaven 

basats en la regulació, l’autoregulació, la certificació, l’assegurament o la garantia. 

Aquests mecanisme tenen en comú que substitueixen les relacions de confiança 

personals per d’altres instruments creïbles que faciliten l’intercanvi econòmic. 

El mitjà més rellevant utilitzat per crear i reforçar la confiança entre les parts a Internet 

són els sistemes de reputació online que recullen valoracions, generalment realitzades  

a través de sistemes de vot, per part dels usuaris de les plataformes: oferents i 

demandants, amb la seva identitat verificada. Un exemple de sistema de reputació 
gestionat per tercers és Tripadvisor. En una plataforma d’allotjament, un usuari 

consultarà la valoració i la reputació del propietari i del propi HUT per a poder obtenir 

una major informació i les experiències descrites per usuaris anteriors, tanmateix, un 

oferent podrà consultar l’historial de valoracions del futur hoste. 

Aquests mecanismes a més de facilitar informació a les parts, generen una gran 

quantitat d’informació fonamental per a la pròpia plataforma (anàlisis de Big Data). La 

reputació és configura com un actiu que té valor en el mercat. En un context a on la 

presència i la identitat a Internet té cada vegada més rellevància econòmica, també 
s’està innovant en aquest sentit, plataformes com Airbnb donen la opció als usuaris 

d’incrementar o consolidar la seva reputació enllaçant el seu perfil amb d’altres 
plataformes d’encara més difusió com per exemple Facebook (factors de pertinència i 

sensació de comunitat), aprofitant la externalitat positiva generada per la existència 

d’una altra plataforma reputada. 

S’ha de tenir en compte que aquests sistemes són únicament vàlids si els testimonis o 

valoracions que els componen són independents, no col·lusoris i lliures de revenja. No 

obstant, des del moment en que els sistemes de reputació generen valor i representen 

un actiu, poden sorgir incentius a afavorir o perjudicar a un determinat usuari. La 

revenja i col·lusió poden ser reduïdes, o inclús eliminades, mitjançant el disseny de 

sistemes de reputació a on cada part no pot veure la votació de l’altre fins que ambdós 

hagi completat la seva valoració. 
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L’ús socialment massiu de telèfons mòbils “intel·ligents” configura un canvi estructural 

que es condició necessària per a la economia sota demanda, a on la immediatesa 

d’accés és un alt valor afegit. 

L’economia col·laborativa ha provocat i seguirà provocant canvis disruptius en el 

funcionament dels mercats. Algunes autoritats han revisat la regulació existent amb la 

finalitat d’eliminar intervencions ja innecessàries i altres tipus de barreres, així com 

flexibilitzar el mercat i facilitar l’entrada i l’exercici d’aquests nous models. Però d’altres 

han mantingut les regulacions existents i a més a més, han introduït majors 

restriccions per a dificultar l’entrada i l’operativitat d’aquests nous operadors. L’aparició 

d’aquests nous models presenten una sèrie d’efectes en el mercat, en termes de preus, 

varietat, qualitat, flexibilitat i innovació, que afecta als operadors del sector tradicional. 

El principals efectes d’aquest nou model d’economia col·laborativa en el mercat són: 

 L’entrada de nous agents al mercat genera efectes pro competitius derivats de 

l’increment de la quantitat i la major varietat de la oferta. Accedir a productes i 

serveis a on abans no s’hi tenia accés. S’estan canviant els patrons de consum i 

potenciant l’accés als béns i serveis, enfront a la seva compra o propietat. 

 Molts d’aquests mercats presenten una regulació econòmica ineficient. L’entrada de 

nous operadors al mercat produeix reduccions addicionals de costos derivats dels 

menors costos de transacció, i del major aprofitament de les economies d’escala, 

com a conseqüència de la major mida dels mercats. 

 Fa necessària la revisió de la regulació existent.  

 Fomenta la innovació i la major competència en termes de qualitat. 

 Ofereix major informació sobre el bé o el servei que a consumir i permet comparar 

fàcilment productes. 

 Facilita les decisions del consumidor, que gaudeix d’una major varietat de l’oferta. 

 Elasticitat al preu, els consumidors de menys ingressos capturaran una fracció 

major dels increments de renda disponible derivats de l’economia col·laborativa. 

 El fet de que les transaccions en aquests nous models s’efectuïn mitjançant mitjans 

electrònics facilita una major transparència, permetent una major col·laboració entre 

aquestes plataformes i l’administració tributària. 

 Creació d’una nova demanda. 
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Principis de regulació econòmica eficient a la economia col·laborativa 
En moltes ocasions el sistema de regulació actual no s’adapta bé a la nova 

configuració més horitzontal del mercat que fa innecessàries determinades normes per 

a aconseguir una sèrie d’objectius sectorials. Es fa imprescindible la seva revisió per a 

poder adaptar-se a la nova realitat econòmica. De no ser així, s’estaria perpetuant la 

pèrdua de benestar que suposa per a la societat el manteniment d’una regulació 

econòmica ineficient, on els usuaris no obtenen tots els beneficis potencials derivats 

d’una millora en la regulació i la major competència. 

Les tensions produïdes pel desenvolupament de noves tecnologies (disrupció 

tecnològica) han existit des de sempre al llarg de la història econòmica (per exemple, 

l’aparició dels vehicles de motor desplaça als cotxes de cavalls). Aquestes noves 

circumstàncies han requerit de la intervenció de les Administracions Públiques per que 

la regulació permetés la seva integració i normal funcionament als mercats. La 

intervenció pública tan sols està justificada en cas de comprovar-se la existència 

d’errades de mercat i si aquesta intervenció té un nexe causal amb l’errada del mercat 

o raó d’imperiós interès general que es vol protegir (principi de necessitat); és 

proporcional a l’objectiu que es persegueix, és a dir, introdueix la mínima distorsió 

competitiva possible (principi de proporcionalitat), i s’aplica de forma no discriminatòria, 

per exemple, entre formes jurídiques dels agents econòmics (principi de no 

discriminació). Cal doncs atendre a principis de regulació econòmica eficient, de 

necessitat, proporcionalitat i no discriminació. 

El regulador ha de tenir en compte les dues bandes del mercat, ja que podria recórrer 

a la informació subministrada per alguna de les bandes, derivant a la denominada 

“captura del regulador”, veient-se les decisions del sector públic influenciades per 

demandes de grups de pressió que fan que les decisions de regulació, més que estar 

basades en la maximització del benefici social, responguin a interessos sectorials o 

particulars. 

Una adequada regulació pot reduir els problemes associats a aspectes de la 

informació mitjançant, per exemple, l’exigència de requisits de qualitat o seguretat en 

els productes que s’ofereixen. Així l’existència de titulacions professionals, estàndards 

de qualitat, o certificacions de seguretat, poden oferir informació sobre el producte o 

servei, permetent prendre una decisió de compra econòmicament més eficient que si 

es comptés únicament amb la dada del preu.  
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És desitjable una contínua revisió de la normativa. Aquest exercici és imprescindible 

en conceptes d’innovació per a evitar normes no justificades o una “sobre-regulació” 

que impedeixi el desenvolupament de la innovació, introdueixi nous problemes o 

accentuï els problemes que la normativa obsoleta pretén solucionar. La revisió 

constant de la normativa per a eliminar restriccions injustificades i adaptar-la a les 

oportunitat que ofereixen les innovacions és essencial per a mantenir mercats eficients, 

la dinàmica innovadora i guanys de productivitat en benefici de tots. Una actuació 

separada dels principis de regulació econòmica eficient per part dels poders públics, 

que no es dirigeixi a salvaguardar els objectius d’interès general i impedeixi l’operació 

en el mercat per part dels nous actors, generaria una pèrdua de benestar per a la 

societat. En un context d’innovació i canvis continus en el mercat, la regulació no ha de 

suposar el tancament del mercat als nous agents entrants. 
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Regulació aplicable als habitatges d’ús turístic 
El fet més destacable pel que fa a l’allotjament turístic en la darrera dècada és la 

entrada al mercat d’habitatges de particulars, fet que suposa una major oferta pels 

usuaris en termes de localització, qualitat i preus. Les opcions de regulació que està 

prenent l’administració, unes acullen aquest tipus d’allotjament en el mercat i d’altres 

en restringeixen l’oferta. Es posen a disposició del mercat, habitatges o part d’ells 

(habitacions), fet que suposa un notable increment de la oferta total de l’allotjament del 

mercat, major eficiència en l’ús dels recursos infrautilitzats, i per tant, un major 

benestar per part dels usuaris. 

Des del punt de vista normatiu, hi ha diferències clares entre els HUT i els apartaments, 

i la principal radica en que un HUT és un habitatge destinat a un ús residencial, que 

pot pertànyer a un particular i es pot trobar en una comunitat de veïns, mentre que els 

apartaments turístics estan destinats a un ús de servei d’allotjament, ocupant 

normalment tot un edifici. A més a més, han de complir amb una sèrie de requisits 

addicionals, com tenir una recepció i zones comunes, i es classifiquen per categories 

(claus). 

La normativa nacional aplicable, fins ara, als habitatges d’ús turístic és la següent: 

Ordre de 17 de gener de 1967 (vigent des de 1-05-1967 fins al 5/02/2010), per la que 

s’aprova l’ordenació dels apartaments bungalows i altres allotjaments similars de 

caràcter turístic. 

Reial Decret 2877/1982, de 15 d’octubre, d’ordenació d’apartaments turístics i 

d’habitatges turístics vocacionals (vigent fins el 5/02/2010), que defineix al seu article 

primer, els apartaments turístics, mentre que a l’article 16 defineix els habitatges 

turístics vocacionals, distinció que es basa en l’agrupació o no de les unitats 

d’allotjament en blocs o conjunts, les condicions de mobiliari, equip, instal·lacions i 

serveis, així com en si la seva oferta es realitza empresarialment o no. 

Derogació mitjançant el Reial Decret 39/2010 de 15 de gener de les normes que 

anteriorment ordenaven el sector. En absència de normativa autonòmica en matèria 

d’habitatges turístics, es va aplicar de forma supletòria la Llei 29/1994, de 24 de 

novembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU). Sota aquesta normativa s’aplicava la 

llibertat de les parts per a la contractació d’aquest tipus d’habitatges, sense que 

estigués previst cap requisit de comunicació prèvia a l’Administració. 
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Modificació de la LAU mitjançant la Llei 4/2014, de 4 de juny, de mides de flexibilització 

i foment del mercat de lloguer d’habitatges. Com a conseqüència d’aquest canvi 

normatiu, el lloguer d’habitatges turístics promocionats en “canals d’oferta turística” es 

remet a la regulació en matèria turística, per tant, entra dins de les competència de les 

Comunitats Autònomes (la Constitució Espanyola estableix en el seu article 148.1.18 

que les Comunitats Autònomes poden assumir les competències en matèria de 

promoció i ordenació turística en el seu àmbit territorial, i ho han fet totes elles a través 

dels respectius estatuts d’autonomia. 
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Caracterització del sector d’allotjament temporal 
A Espanya, el turisme representa un 10,9% del PIB i un 11,9% de l’ocupació. El sector 

de l’allotjament correspon a un 18,6% en xifres de negocis del turisme i un 19% de 

l’ocupació del turisme. 

Les classificacions sobre la varietat d’establiments depèn de cada Comunitat 

Autònoma. Però des del punt de vista normatiu, les diverses classificacions inclouen 

amb ben poques variacions les categories següents: 

 Hotels: Establiments comercials oberts al públic que oferint allotjament turístic i 

altres serveis complementaris ocupen la totalitat d’un edifici o part independitzada 

del mateix, constituint les seves dependències un tot homogeni amb entrades d’ús 

exclusiu, i compleixen amb una sèrie de requisits tècnics mínims establerts en la 

regulació. 

 Hotels apartaments: Establiments que, a més de reunir les característiques pròpies 

dels hotels, disposen dins de cada habitació, d’instal·lacions adequades per a la 

conservació, elaboració i consum d’aliments. 

 Hostals o pensions: Establiments que, oferint allotjament turístic en habitacions i 

altres possibles serveis complementaris, no arriben als nivells i requisits requerits 

per a poder ser considerats hotel. 

 Apartaments turístics: Establiments constituïts en edificis o conjunts contigus 

formats en la seva totalitat per apartaments o estudis, com a establiment únic o com 

a unitat empresarial d’explotació, amb els serveis turístics corresponents. 

 Establiments de càmping: Establiments que ofereixen allotjament mitjançant la 

disposició de superfícies destinades a acampar, podent contar amb una sèrie de 

serveis complementaris als seus usuaris. 

 Allotjaments rurals: Establiments que ofereixen allotjament turístic i altres possibles 

serveis complementaris, situant-se en un mitjà rural dins de nuclis de població de 

mida limitada, amb una sèrie de característiques establertes en la normativa i que 

compleixen amb uns requisits de tranquil·litat i integració en el paisatge. 

 Habitatges d’ús turístic (HUT): Habitatges cedits pel seu propietari, directa o 

indirectament, a tercers, a cavi d’una contraprestació per a una estança temporal. 
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La distribució per Comunitats Autònomes dels HUT que s’ofereixen en les tres 
principals plataformes (Airbnb, HomeAway, Niumba) s’analitzen en el següent gràfic: 
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En quant al pes dels HUT respecte del sector hoteler: 

 

Es calcula que un increment del 10% de la oferta d’Airbnb ha suposat una reducció del 

0,37% del ingrés per habitació d’hotel. En canvi, un increment del 10% de la oferta 

hotelera suposaria, de mitja, una reducció del 1,5% del ingrés per habitació d’hotel). La 
entrada d’Airbnb hauria afectat en major mida als hotels de qualitat mitjana i baixa, a 

aquells que no tenen instal·lacions de negocis i als hotels que no pertanyen a les 

grans cadenes hoteleres. 

En 2014, van haver-hi 106.438.071 viatgers a Espanya en allotjaments reglats, el 

51,1% de viatgers nacionals i l’altre 48,9% d’estrangers. En total van produir-s’hi 

401.215.822 pernoctacions reglades, de les quals el 35,4% van ser de turistes 

nacionals i el 64,4% estrangers, amb una mitja de 5 nits per viatger estranger i 2,6 nits 

per viatger nacional. Si es comparen aquestes estadístiques en allotjaments reglats 

amb les de moviments turístics en frontera, en 2014 van entrar 64.995.275 turistes 

estrangers a Espanya, enfront dels 52.037.040 que s’hi van allotjar en allotjaments 

reglats. Aquesta diferencia s’explica perquè 12,5 milions de turistes, un 19,3% dels 
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turistes estrangers que van arribar a Espanya, van afirmar haver-se allotjat en 

habitatges propis, de familiars o amics i 7,4 milions en habitatges de lloguer. 

Actualment no hi ha estadístiques oficials d’aquest tipus de demanda. 
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Anàlisi de la regulació d’habitatges d’ús turístic segons els principis de regulació 
econòmica eficient 

La normativa dels HUT a Espanya conté nombroses restriccions d’entrada i al exercici 

de l’activitat. Aquestes restriccions han de ser analitzades des dels principis de 

necessitat i proporcionalitat. La CNMC les valora quasi totes elles com injustificades o 

desproporcionades. Ho veiem-ho a continuació. 

 

1. En nombroses exposicions de motius de la normativa autonòmica analitzada 

s’incloïen motivacions que no tenen de la necessària fonamentació econòmica, entre 

les quals destaquen: 

 Protecció contra l’ intrusisme i la competència deslleial. La expulsió de nous 

participants al sector, no és una bona alternativa des de el punt de vista de la 

competència. 

 El presumpte incompliment de les obligacions fiscals. 

 La existència de sobre oferta en el mercat. En cap moment les administracions 

públiques a través d’una normativa han d’aixecar barreres d’entrada al mercat. 

Davant l’existència d’errades de mercat com, per exemple, les externalitats 

negatives derivades de la congestió o pol·lució, que podria originar un “nombre 

excessiu de visitants”, o un “nombre excessiu d’allotjaments”, és sempre més 

eficient d’acord amb el principi de proporcionalitat, l’establiment, per exemple, 

d’instruments menys distorsionador com el preu. En l’àmbit dels HUT, moltes ciutats 

han establert els denominats “impostos o taxes turístiques”, per que el preu final 

s’aproximi mes correctament al cost social derivat de la externalitat. 

El juliol de 2015, l’Ajuntament de Barcelona va anunciar una moratòria en la concessió 

de llicències d’allotjaments turístics per un període d’un any. La justificació per part de 

l’Ajuntament sobre la imposició d’aquesta moratòria era la de garantir la convivència 

entre veïns i turistes. Això suposa afirmar que l’activitat d’aquest tipus d’habitatge té 

associades una sèrie d’externalitats negatives per als veïns (sorolls, inseguretat, neteja 

de zones comunes...), superiors a les externalitats positives que poguessin tenir (major 

activitat econòmica, major ocupació...) i que es suposen específiques dels HUT, no 

donant-se en un altre tipus d’habitatge o allotjament. Davant l’existència d’externalitats 

negatives, la teoria econòmica proposa dos tipus de solucions per a internalitzar-les i 

arribar a un equilibri més pròxim a l’òptim social. Una possible solució seria la limitació 
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de quantitats mitjançant una regulació en la qual s’estableixi la quantitat màxima 

d’habitatges que es poden posar al mercat. L’establiment d’una moratòria no suposa 

en cap cas una solució òptima, ja que implica una discriminació dels nous entrants, 

front dels agents que ja operen al mercat. Una altra solució, generalment més eficient 

per a internalitzar externalitats es basa en la intervenció via preus. Una tercera 

alternativa seria combinar ambdues eines, creant un impost que actuï com a sòl de 

preu de les eventuals externalitats negatives i un mercat de drets que permeti donar 

una major flexibilitat a l’hora de posar preu a aquesta externalitat. En qualsevol cas, 

una intervenció via preus resulta en aquest mercat sempre preferible, a una intervenció 

via quantitats. 

Nombroses normatives autonòmiques contemplen l’exigència conjunta de presentar la 

declaració responsable i realitzar la inscripció en un registre, condicionant l’inici de 

l’activitat a la confirmació per l’administració de la inspecció. Aquesta triple exigència 

anul·la l’objectiu inherent al règim de declaració responsable, consistent en dinamitzar 
el mercat, convertint-la de facto en una autorització administrativa incompatible amb la 

normativa espanyola i, entre d’altres, la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia 

de la unitat de mercat (LGUM). 

Les característiques pròpies dels HUT i la innovació que estan representant (els 

oferents poden ser particulars, poden oferir-se a menors preus, experiències més 

personalitzades...) requereix que tinguin una regulació flexible. L’excés de tràmits 

administratius i el cost dels mateixos poden suposar una càrrega excessiva i 

desincentiva la participació en aquests nous mercats. 

Sobre la declaració responsable i el Registre dels HUT, les Comunitats Autònomes 

que ho requereixen són: 

Comunitat de Madrid (article 17 del Decret 79/2014) 

Catalunya (article 6 del Decret 159/2012 i articles 221-4 del Projecte de Decret de 

reglament de turisme de Catalunya) 

Balears (articles 27 Llei 8/2012) 

Comunitat Valenciana (articles 6 i 8 del Decret 92/2009) 

Andalusia (article 9 del Decret 28/2016) 

Aragó (article 14 del Decret 80/2015) 

Canàries (article 12.3 del Decret 113/2015) 

Galícia (article 39 del projecte de Decret) 
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País Basc (article 25 del projecte de Llei de Turisme) 

París, Amsterdam i Londres han aprovat una nova normativa que tendeix a reduir o 

eliminar els tràmits burocràtics associats a l’activitat dels HUT i no exigeixen de 

registre.  

A França es va realitzar en 2014 una modificació en la llei d’habitatge que permet que 

els habitatges habituals, entesos aquests com en els que es viu al menys 8 mesos 

l’any, poden ser cedits a visitants, tot ell o en part, sense cap tipus d’autorització prèvia, 

declaració responsable o comunicació. 

A Amsterdam les residències habituals poden ser cedides en la seva totalitat o en part, 

amb una limitació de 4 hostes, si s’assegura que l’allotjament és adequat. La cessió de 

l’habitatge de menys de 60 dies l’any és considerat com a una activitat no professional 

no subjecta a autoritzacions ni obligacions addicionals. 

A Londres, l’ús d’una propietat residencial per a la cessió ocasional a tercers no 

comporta un canvi d’ús que requereixi d’autorització. La nova llei permet que qualsevol 

residència, ja sigui habitual o secundària, pugui ser cedida fins a 90 dies l’any. Si les 

cessions són de més de 90 dies l’any, hauran d’estar subjectes a autorització (la major 

part dels 24.100 HUT disponibles a Londres l’any 2015 van acollir a hostes durant un 

total anual inferior als 50 dies l’any. 

 

2. Un segon aspecte regulat és la publicació del número de registre de l’habitatge del 

Registre d’habitatges turístics de la Comunitat Autònoma corresponent en tota la 

publicitat que es realitzi per a la comercialització de l’habitatge. 

L’article 17.5 del Decret de la Comunitat de Madrid, l’article 73.5 de la Llei de Turisme 

de Catalunya, l’article 7.3 del Decret de Canàries i l’article 9.4 del Decret d’Andalusia, 

exigeixen la inscripció de l’habitatge temporal en un registre per a poder procedir a la 

seva publicitat. Aquest requisit condiciona la oferta a la inscripció en el registre, el qual 
de facto el converteix en un règim d’autorització. 

Existeix un cert risc de que aquest requisit s’utilitzi per transformar la inscripció en el 

registre administratiu de la Comunitat Autònoma en una autorització habilitant d’inici de 

l’activitat, perdent les seves característiques de registre informatiu. 
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3. Un tercer aspecte comú en les normatives és el d’establir un nombre màxim o mínim 

de dies d’estança pels que es pot accedir a l’habitatge d’ús turístic. 

L’establiment d’un nombre de dies màxim o mínim per a oferir un HUT suposa una 

restricció injustificada a la competència. Addicionalment seria discriminatòria, doncs 

aquesta restricció s’aplica de manera exclusiva als habitatges temporals i no a d’altres 

tipus d’allotjaments turístics, com són els hotels o els apartaments turístics. S’està, per 

tant, aplicant un tractament asimètric a diferents tipus d’allotjaments, sense que 

existeixi una justificació econòmica per a això. 

Des de el punt de vista de l’economia eficient, aquesta limitació del nombre de dies no 

respon a l’existència de cap disfunció del mercat, si no més aviat, a la protecció 

d’interessos particulars que eviten l’entrada de més competidors en un segment del 

mercat. També redueix l’oferta d’allotjaments en el mercat, ja que els usuaris que s’hi 

vulguin allotjar per un període inferior o superior no podran optar a aquest tipus 

d’oferta. 

Per tant, es tractaria d’una mida de caràcter discrecional, ja que perjudica la 

competència. Aquesta restricció no es troba justificada en cap disfunció del mercat i 

també expulsa del mercat oferents potencials, té impacte en termes de competència, 

menor oferta per als usuaris i augment dels preus a igual qualitat. 

Al Decret de HUT de la Comunitat de Madrid, l’article 17.3 disposa que aquests no 

podran contractar-se per un període inferior als cinc dies. Segons l’INE, el nombre 

mitjà de pernoctacions en establiment de tipus hoteler a la Comunitat de Madrid 

oscil·la entre 1,6 i 3,2 nits, per tant, s’estaria pràcticament expulsant del mercat a la 

nova oferta d’allotjaments. L’article 2.c del Decret del Govern d’Aragó estableix un 

període màxim inferior o igual a un mes de durada. 

Com a exemple de males pràctiques, la ciutat de Nova York està prohibint el lloguer 

dels habitatges d’ús turístic per un període inferior de 30 dies, establint uns efectes 

anti-competitius. Pe altra banda, de forma favorable a la competència, la normativa de 

França, així com les de les ciutats de Londres, Amsterdam i San Francisco, no 

estableixen un nombre mínim de dies. 
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4. Pel que fa a la limitació del tipus d’allotjament que es pot cedir i la localització de 

l’habitatge, aquest tipus d’exclusió es refereix a pisos en règim de propietat horitzontal, 

el que fa que en determinades àrees, per exemple en aquelles de caràcter urbà, es 

redueixin significativament les possibilitats d’accedir a l’activitat i d’obtenir una major 

oferta i varietat per part dels usuaris. També, en una mateixa localització, els 

habitatges en regim de propietat horitzontal, tenen normalment un preu mitjà inferior 

als habitatges unifamiliars o aparellats, amb la qual cosa es podria discriminar a favor 

d’una oferta d’un tipus d’habitatges específic, en aquest cas de major preu mitjà, 

tancant el mercat a aquells usuaris les preferències dels quals es basen en preus 

menors o en una oferta diferent a aquella oferta pel sector tradicional. 

Aquesta limitació podria afectar a un elevat nombre de potencials oferents. Seria 

discriminatòria ja que no s’aplica a la resta de tipologies d’allotjament i afavoreix als 

incumbents, ja que a menor oferta, majors rendes no competitives generades als 

allotjaments autoritzats a accedir al mercat. 

Per altra banda, existeix una normativa autonòmica que restringeix l’activitat dels HUT 

a determinades zones predeterminades administrativament. Aquesta mida no troba 

tampoc justificació en una disfunció identificada del mercat, privilegiant els interessos 

dels operadors turístics, tradicionals o no, que ja operen en el mercat, aïllant-los de la 

pressió competitiva que genera la major oferta i varietat d’habitatges turístics, creant 

barreres geogràfiques dins del mercat local i regional en prejudici de consumidors i 

usuaris. 

Altres restriccions d’accés al mercat basades en la localització de l’habitatge poden 

sorgir com a conseqüència de la qualificació urbanística del sòl en el que s’ubiqui 

l’habitatge. Un HUT és un habitatge destinat a un ús residencial, sense prejudici de 

que l’habitatge, o una part d’aquest, pugui ser objecte d’una cessió temporal. Per tant, 

per la seva pròpia naturalesa, la cessió d’habitatges d’ús turístic ha de ser compatible 

amb un sòl de qualificació residencial, no podent exigir la qualificació de sòl terciari per 

a poder realitzar aquesta cessió. 

Cal mirar l’estudi de la CNMC sobre “Problemes de Competència en el Mercat del Sòl 

a Espanya” a on es recomana l’ús d’un planejament urbanístic en el que els usos 

delimitats per la qualificació no siguin innecessàriament detallats i pormenoritzats, amb 
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la finalitat d’augmentar la flexibilitat, reduir la segmentació i afavorir la competència en 

l’assignació del sòl. 

Els possibles problemes de sobre-oferta o congestió en determinades àrees no són 

una justificació per a prohibir l’oferta i l’entrada en el mercat. Existeixen mecanismes 

alternatius més eficients i menys distorsionadors de la competència (fonamentalment 

els mecanismes via preus). A més a més, en el cas de l’establiment d’aquest tipus de 

mecanismes, s’hauria d’aplicar a tots els agents que contribueixin a la gestió, és a dir, 

a tot tipus d’allotjaments i no exclusivament a una determinada categoria d’operadors. 

La Llei 8/2012 de les Illes Balears, recull a l’article 52 la tipologia d’habitatges en les 

que està permesa la comercialització d’estances turístiques. Aquesta disposició 

únicament permet l’HUT a la tipologia d’habitatge unifamiliar aïllat o aparellat, aquells a 

on només està permès un habitatges per parcel·la. Per contraposició a aquesta 

normativa, el projecte de Llei del País Basc no discrimina entre tipus d’habitatge. Així, 

al seu article 54 determina que “...són habitatges per a ús turístic o vacacional, els 

immobles sigui quina sigui la seva categoria que, amb independència de les seves 

condicions de mobiliari, equip, instal·lacions i serveis, s’ofereixin o comercialitzin com a 

allotjament per motius turístics o de vacances, sent cedits temporalment per la persona 

propietària, explotadora o gestora i comercialitzades directament per ella mateixa o 

indirectament a través de canals d’oferta turística, a tercers, de forma reiterada o 

habitual i a canvi de contraprestació econòmica, en condicions d’immediata 

disponibilitat”. 

Una altra mesura de restricció es troba recollida en l’article 1.2.d del Decret 

d’Andalusia, on s’exclou de l’àmbit d’aplicació de la norma “...els conjunts formats per 

tres o més habitatges d’una mateixa persona titular o explotadora, que estiguin ubicats 

en un mateix edifici, en un mateix complex d’edificacions o en edificis o complexos 

contigus o no, havent-se, en aquest cas, de regular per la normativa que desenvolupa 

els establiments d’apartaments turístics”. Una disposició similar recull l’article 55.2 de 

l’Avantprojecte de Llei de Turisme del País Basc i el Decret d’habitatges d’ús turístic 

d’Aragó (article 4.2). 

El Decret 113/2015, del 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament dels habitatges de 

vacances de la Comunitat Autònoma de Canàries, exclou del seu àmbit d’aplicació els 
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habitatges ubicats en edificacions en sòls turístics, zones turístiques o urbanitzacions 

mixtes residencials turístiques (art. 3.2).  

5. En diferents normatives autonòmiques la CNMC ha detectat la prohibició del lloguer 

temporal per estances dels habitatges d’ús turístic, permetent-se exclusivament la 

cessió de l’habitatge complet. Aquesta restricció impedeix que es puguin llogar 

aquelles habitacions que no estiguin sent utilitzades. La possibilitat d’oferir diverses 

estances en lloc de l’habitatge en la seva totalitat, suposaria en general, l’accés a un 

allotjament a un preu inferior al de l’habitatge complert, per tant la expulsió d’aquesta 

possibilitat està privant als usuaris de poder accedir a una oferta d’allotjament turístic 

més variada i a menor preu. 

El Decret d’habitatges turístics de Catalunya recull, al seu article 66.2, la obligació de 

cessió de l’habitatge d’ús de manera complerta. La normativa de la Comunitat de 

Madrid recull aquesta mateixa previsió a l’article 18.4 del Decret. Altres comunitats 

autònomes recullen disposicions similars com el cas del Decret d’Aragó (article 3), la 

Llei de Balears (article 50.3), la normativa de Canàries (article 2.a) o el projecte de 

decret de Galícia (article 5.1). Però el Decret d’Andalusia recull a l’article 5.1 la 

possibilitat de llogar per habitacions (sempre que el propietari habiti l’habitatge, 

restricció innecessària que no respon als principis de regulació econòmica eficient). 

Regulacions internacionals com França o Amsterdam permeten indistintament el 

lloguer de l’habitatge complert o estances del mateix. 

 

6. La prohibició d’utilitzar l’habitatge permanent com a habitatge d’ús turístic impedeix 

que els particulars que vulguin oferir el seu habitatge permanent com a allotjament 

turístic puguin accedir al mercat. 

L’article 6 del Decret de la comunitat de Madrid defineix l’ús turístic com aquell en el 

que no podran utilitzar-se com a residencia permanent, ni amb qualsevol altra finalitat 

diferent a l’ús turístic. En el cas de la Llei de Balears, l’article 49 recull la definició 

d’empreses comercialitzadores d’estances turístiques en habitatges, a les persones 

físiques o jurídiques que comercialitzen l’ús d’habitatges que, tenint la disposició i la 

configuració d’un habitatge unifamiliar aïllat o aparellat, en principi ideada per a ús 

residencial, prestant serveis d’allotjament turístic que s’alterna amb l’ús propi i 



Annex V. La problemàtica dels habitatges d’ús turístic 68

residencial que té l’habitatge en les condicions establertes en la present llei i en les 

seves disposicions de desenvolupament. 

A Amsterdam, les residències habituals poden ser cedides complertes o en part, si 

s’assegura que l’allotjament és adequat, i la cessió de l’habitatge de menys de 60 dies 

a l’any es considerat com una activitat no professional no subjecta a obligacions 

addicionals. A França, l’habitatge habitual, entès aquest com aquell a on es viu 

almenys 8 mesos l’any, poder ser cedits a visitants, en part o complert, sense cap tipus 

d’autorització prèvia. 

 

7. Sovint, la normativa autonòmica recull un conjunt d’exigències que incrementen els 

costos administratius, d’accés i d’exercici de l’activitat, com per exemple les diferents 

normatives que requereixen equipament complet de l’habitatge o, també requisits més 

específics com mides del llit, punts de llum... que impliquen un increment innecessari 

dels costos per als propietaris dels habitatges, fet que suposa una càrrega 

innecessària en la majoria dels casos (ja que no responen a disfuncions del mercat. 

Cal destacar que alguns d’aquests requisits es troben també recollits en l’actualitat en 

la normativa d’altres tipus d’allotjaments turístics, com són els hotels i els apartaments 

turístics. 

Originàriament, la justificació d’aquest tipus de restriccions venia donada per 

l’existència d’informació asimètrica entre els propietaris i els usuaris, que sense 

internet i els sistemes de reputació de les noves plataformes, hi havien uns elevats 

costos de recerca que quedaven pal·liats per un sistema de certificació pública. En 

aquest context, podria justificar-se la necessitat, d’una certa regulació per a senyalar la 

qualitat i les característiques de l’allotjament. Per exemple, el nombre d’estrelles 

orientava al consumidor sobre les expectatives dels serveis que s’hi podia trobar. Les 

plataformes actuals permeten conèixer les característiques reals de l’establiment, la 

seva ubicació, realitzar comparacions amb altres allotjaments anàlegs, etc. L’usuari 

demandant de l’allotjament disposa d’un ampli volum d’informació a un cost reduït. 

Aquells propietaris que vulguin diferenciar el seu habitatge a través d’una major 

qualitat o majors serveis oferts han de poder competir lliurement, i en cap cas aquests 

tipus de serveis de valor afegit hauran de ser una obligació. 
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L’article 17.1. del Decret de la Comunitat de Madrid demana disposar d’un plànol de 

l’habitatge, visat pel col·legi professional corresponent, sent aquest indispensable per 

a poder obtenir la declaració responsable sobre l’inici de l’activitat. 

L’article 8 de la normativa d’Aragó regula la capacitat de les estances dels habitatges 

d’ús turístic, segons l’aplicació dels següents paràmetres:  

1 persona per habitació > 6 m2 

2 persones per habitació > 10 m2 

3 persones per habitació > 14 m2 

El Decret de la Comunitat de Madrid, a l’article 18.1 defineix les estances mínims que 

han d’existir en un HUT. 

Diferents CC.AA recullen la obligació de posar l’habitatge a disposició dels visitants 

amb tot el mobiliari, coberteria (article 51 de la Llei Balear, article 9.1 del Decret 

d’Aragó, article 6 del Decret d’Andalusia). Per exemple a la Comunitat de Madrid 

s’exigeix accés a wifi (article 18.3). 

Sobre l’assistència telefònica en els HUT, s’observa que en nombroses normatives 

autonòmiques es recull la exhibició d’un cartell informatiu amb un número de telèfon 

d’atenció, en la majoria dels casos de manera permanent, per a possibles incidències, 

juntament amb telèfons d’emergències i sanitaris, exigint en ocasions que es trobin 

redactats en anglès i castellà (article 67 de Catalunya, article 18.2 de la Comunitat de 

Madrid, article 7.4 de Canàries, article 6 del Decret d’Andalusia o 37.2b del projecte de 

Decret de Galícia. Actualment existeixen mecanismes alternatius, tals com el correu 

electrònic o la recerca de telèfons d’emergència a través d’internet. En conseqüència, 

aquesta disponibilitat faria innecessària la imposició de la obligació d’una atenció 

gairebé permanent per part del titular de l’allotjament amb una tecnologia determinada 

(el telèfon). Addicionalment, si l’usuari desitja aquest servei, estaria disposat a pagar 

per aquest un preu diferencial. 

 

8. Col·locar una placa d’identificació a l’exterior d’un habitatge indicant que els 

habitatges es destinen a quest tipus d’activitat és innecessari i discriminatori, ja que no 

s’exigeix  per als habitatges de lloguer permanent. 

La normativa de Canàries recull la necessitat de comptar amb la conformitat explícita 

de la comunitat de propietaris per a poder llogar un HUT (article 12.2 del Decret canari), 
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aspecte innecessari ja que supedita la decisió del propietari relativa al lloguer temporal 

del seu propi habitatge a l’aprovació per part de la comunitat de veïns, discriminatori 

també ja que als habitatges de lloguer permanent tampoc se’ls exigeix. 

La Comunitat de Madrid, recull aquesta obligació de mostrar una placa identificativa 

dels HUT a l’article 16 del Decret, i també l’article 6 del Decret de Canàries o l’article 

13 del Decret d’Aragó. 

 

9. Pel que fa a la obligatorietat de complimentar el llibre-registre, així com la de 

presentar o remetre a les corresponents Comissaries de Policia, s’ha justificat com una 

restricció destinada a protegir una raó imperiosa d’interès general, com és la seguretat, 

ja que remetre la informació personal permet tenir localitzades per diferents raons a les 

persones. Actualment, la tecnologia ha permès superar la del llibre-registre, per 

exemple, amb les transaccions realitzades mitjançant plataformes col·laboratives, fet 

que facilita informació actualitzada, editable i acumulada sobre el subjecte que s’hi 

allotja. 

A Catalunya, a l’article 70 senyala que la persona propietària o la persona gestora ha 

de remetre a la Direcció General de Policia la informació relativa a la estància de les 

persones que s’hi allotgen. La normativa de Canàries (article 8.2), Andalusia (article 

7.2) o l’esborrany de normativa de Galícia (article 38.4) inclouen requisits molt similars. 

Aquests requisits no s’ajusten als principis de regulació econòmica eficient, ja que en 

molts casos no són necessaris o no són proporcionats.  

El quadre que segueix presenta un resum molt sintètic dels aspectes recollits en les 

diferents normatives de les comunitats autònomes. 
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L’Informe de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència finalitza amb un 

conjunt de recomanacions dirigides a les administracions competents: 

 Primera. Aplicació dels principis de regulació econòmica eficient per part de les 

Administracions Públiques en la regulació sectorial i horitzontal.  

La regulació només esta justificada si és necessària (manté un nexe causal i està 

dirigida a mitigar una disfunció del mercat que posi en perill una raó d’imperiós 

interès general), proporcionada (no existeixi una mida alternativa que generi menors 

distorsions al mercat) i no discriminatòria. Cal adoptar, quan la necessitat sigui 

justificada, un marc legislatiu d’acord amb els principis de regulació econòmica 

eficient. S’ha d’evitar que la normativa generi càrregues excessives per als 

operadors. Es recomana convenir amb les plataformes per a obtenir la informació 

sobre les transaccions realitzades. 

 Segona. Manifestar la plena disponibilitat de col·laboració de la CNMC amb els 

òrgans judicials. 
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La gran diversitat de formes i casuística en les que es manifesta el fenomen 

col·laboratiu, fa que es puguin presentar un nombre elevat de conflictes entre els 

agents que hi participen. Per això, la CNMC mostra la seva disponibilitat per a 

col·laborar amb els diferents òrgans judicials. 

 Tercera. Incorporar per part de les Administracions Públiques l’activitat de la 

economia col·laborativa en les estadístiques oficials. 

Davant la carència de dades oficials sobre els HUT i l’impacte d’aquests en la 

economia en el seu conjunt, es recomana a les Administracions Públiques la 

incorporació a les estadístiques oficials les dades necessàries per a reflectir amb 

rigor estadístic l’impacte d’aquest fenomen. 

 Quarta. Evitar l’establiment de barreres a la sortida d’usuaris per les plataformes 

col·laboratives. 

Es recomana a les Administracions Públiques que, abans d’introduir una regulació 

relativa a la certificació o senyalització en aquests mercats (col·laboratius), que 

incrementi els costos, valorin si els mecanismes de reputació existents són 

suficients per a facilitar una major informació als usuaris. De ser així, no seria 

necessària la introducció de regulació al mercat. És recomanable que la reputació 

aconseguida en una determinada plataforma per un usuari (tant oferent com 

demandant) pugui ser transferible a una d’altra, ja que les restriccions relatives a la 

mobilitat de la reputació podrien actuar com a barreres de sortida, dificultant el 

moviment d’usuaris entre plataformes, generant així un menor dinamisme del 

mercat. Es recomana a les plataformes col·laboratives la implantació de 

mecanismes adequats que permetin la portabilitat voluntària de la reputació d’un 

usuari a través de múltiples plataformes. 

 Cinquena. Recomanació a les associacions de consumidors i usuaris. 

Es recomana a les associacions de consumidors i usuaris l’ús d’aquests sistemes 

de reputació per a la detecció més eficient de situacions de frau o manca de 

protecció del consumidor enfront a d’altres usuaris de la plataforma o enfront a la 

pròpia plataforma. 

 Sisena. Major llibertat d’accés al mercat d’habitatges d’ús turístic.  

Es plantegen les següents recomanacions: 

a) Eliminar moratòries. No limitar mitjançant la restricció via quantitats, sinó 

mecanismes més eficients com la via preus. 
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b) Eliminar la inscripció dels HUT en un registre i la publicació del número de 

registre com a obligacions paer a portar a terme l’activitat, per ser equivalent a 

un regim d’autorització previ d’activitat. 

c) Eliminar qualsevol requisit d’estància mínima o màxima 

d) Eliminar qualsevol limitació del tipus d’habitatge. 

e) Eliminar qualsevol prohibició per localització de l’habitatge, incloent les 

restriccions d’accés basades directa o indirectament en la qualificació urbanística 

del són en el que s’ubiqui l’habitatge. 

f) Eliminar la prohibició del lloguer d’un HUT per estances o de la residència 

permanent. 

 Setena. Majors llibertats en l’exercici de l’activitat de lloguer d’habitatges d’ús 

turístic.  

Es plantegen les següents recomanacions: 

a) Eliminar els requisits tècnics innecessaris o desproporcionats relatius als 

accessoris de l’habitatge i equipament mínim. Aquests requisits poden generar 

un valor afegir a l’habitatge, que permeti la seva diferenciació en el mercat, però 

en cap cas poden constituir una obligació per a l’exercici de l’activitat. 

b) Eliminar la obligació de situar una placa distintiva a l’exterior de l’habitatge 

indicant la natura del HUT i tenir una autorització de la comunitat de propietaris. 

c) Eliminar la obligació de complimentar el llibre-registre per existir mitjans més 

àgils i menys costosos per al propietari per a poder obtenir i intercanviar la 

informació relativa sobre les persones que s’hi allotgen. 

 Octava. Seguiment estadístic de la modalitat d’allotjament en habitatges d’ús turístic. 

Els HUT no estan considerats dins de les estadístiques d’oferta d’allotjament que 

realitza l’institut Nacional d’Estadística (INE), ni en d’altres estadístiques oficials. Es 

recomana establir per part de l’autoritat competent una nova categoria que 

s’afegeixi a les actualment existents per a poder avaluar adequadament la evolució 

de les diferents modalitats i el seu impacte al mercat.   



Annex V. La problemàtica dels habitatges d’ús turístic 74

8.2. ESTUDI SOBRE ELS IMPACTES SOCIALS I ECONÒMICS EN LES 
DESTINACIONS ESPANYOLES DERIVATS DE L’EXPONENCIAL 
AUGMENT DEL LLOGUER D’HABITATGES TURÍSTICS DE CURTA 
DURADA, IMPULSAT PELS NOUS MODELS I CANALS DE 
COMERCIALITZACIÓ P2P 

Aquest estudi es va realitzar i presentar en juny de 2015 per Exceltur, Aliança per a 

l’Excel·lència Turística. Es va centrar expressament en l’anàlisi dels allotjaments 

turístics en habitatges, en uns moments en que el turisme espanyol, tantes vegades 

motor de recuperació i generació de llocs de treball a Espanya, es troba en un 

escenari favorable, degut a: 

 La recuperació del consum de les famílies espanyoles, i a  

 La situació amb la primavera àrab en alguns dels principals destins turístics 

competidors del Mediterrani Oriental i del Nord d’Àfrica. 

L’estudi destaca que estan apareixent nous hàbits i pautes dels consumidors 

juntament amb l’eclosió de plataformes P2P (contacte directe entre client i particular), i 

es pregunta si en aquest nou marc, és vàlida la normativa vigent. 

El marc de la normativa tradicional a Espanya, ha permès un model turístic espanyol 

amb èxit, assegurant un conjunt de drets clau del consumidor (seguretat alimentària, 

integritat física, cobertura de riscos, transparència en la informació, entre d’altres).  

Ara bé, els nous allotjaments turístics en habitatges de lloguer, plantegen un escenari 

més competitiu? 

Sembla ser que el nou model turístic a Espanya ha d’aspirar a millorar l’ingrés mitjà 

associat a l’arribada de turistes amb una major despesa al destí, enfront a estratègies 

a on es prima el volum de turistes, posant en perill la capacitat de càrrega de molts 

destins. El posicionament balear considera unes pautes normatives restrictives però 

que exigeixen molts mitjans per a mantenir l’estricte i permanent control administratiu 

per al seu compliment. 

L’estudi sobre el fenomen dels HUT ha de: 

- Cartografiar-se, amb una informació quantitativa objectiva per al coneixement del 

fenomen. 
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- Conèixer el perfil i les motivacions a l’hora d’escollir aquest tipus d’allotjament, tot 

identificat si es tracta d’un nou consumidor, quantificar amb detall la contribució 

social i econòmica. 

- Conèixer les possibles externalitats com el perjudici sobre l’accés a un habitatge de 

lloguer per part dels residents i la convivència social entre residents i turistes. 

- Analitzar si s’asseguren, o no, garanties al consumidor. 

- Valorar, quantificar i posar de manifest si hi ha competència deslleial entre els HUT i 

altres tipologies reglades. 

- Fer un estudi comparatiu d’altres destins turístics internacionals sobre aquest 

fenomen. 

- Suggerir i facilitar un consens per a arribar a aconseguir un marc legislatiu rigorós. 

Aquest estudi es basa en les característiques i els nivells de despesa de 120.247 

viatges, 2.203 viatgers enquestats, 49.123 anuncis en plataformes P2P, 249 

normatives, 50 qüestionaris diferents a associacions de veïns, 30 entrevistes a 

responsables turístics experts i un estudi de la realitat internacional. 

El següent quadre indica les tendències dels HUT enfront a l’oferta reglada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paper dels HUT i el seu efecte sobre la competitivitat del model turístic espanyol ha 

estat afectat per diverses circumstàncies, entre les que es poden destacar: 

- La Ley de Arrendamientos Urbanos, vigent fins 2013 i l’enteniment del seu caràcter 

puntual i esporàdic vinculat als mesos d’estiu i vacances, han afavorit que operi 

majorment en un règim de falta de control. 
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- La seva concentració a zones del litoral, el boom immobiliari, els efectes 

contraproduents sobre la capacitat de càrrega, els nivells de congestió i la qualitat 

de l’experiència turística. 

La taula següent mostra el VAB (Valor Afegit Brut, directe + indirecte) per plaça a 

l’any i tipologia, l’any 2005, i mostra que on hi ha un major desequilibri entre el VAB 

d’una plaça d’allotjament turístic reglada i d’una de HUT, és precisament a les Illes 

Balears. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situació del mercat ha estat transformada profundament degut a models 

d’intermediació que posen en contacte directament als consumidors amb els 

propietaris (P2P), multiplicant les possibilitats de difusió i la capacitat de gestió d ela 

oferta. Això ha suposat un increment exponencial de l’oferta i de la escomesa 

d’aquestes plataformes, com s’indica a continuació. . 
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A Espanya, el gran increment de HUT ha estat protagonitzat durant els darrers anys 

per la demanda estrangera, coincidint amb l’entrada al nostre país del mercat de les 

principals plataformes P2P. El mercat de turistes espanyols en canvi, molt condicionat 

pel context de crisi dels últims anys, ha sofert una caiguda en totes les fórmules 

d’allotjament, a favor de l’ús d’habitatges gratuïts propis o cedits per familiars i/o amics. 

 

 
 

En el conjunt del territori espanyol, l’oferta de llits en HUT supera ja el nombre de 

places reglades. Les dos figures a continuació il·lustren aquesta dada i la següent ens 

mostra el ventall i l’envergadura de les deu principals plataformes P2P. El creixement 

del nombre de llits en aquest tipus de plataformes és molt ràpid. Per exemple, en 

quatre mesos van augmentar al voltant de 10.000 el nombre de llits oferts. No es 

disposa a dia d’avui, d’un registre públic o estadístiques oficials al respecte, ni de 

característiques com ara preu, mida, dotacions o ubicació, fet que si succeeix amb 

l’allotjament reglat. 
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S’ha produït un notable creixement d’aquest fenomen en destinacions urbanes, i les 

zones de la costa continuen acumulant un volum d’oferta disponible molt superior, amb 

un ús més estacional i amb un creixement superior en nombre de HUT degut a 

l’enorme parc de segones residències que hi trobem al litoral. 

La figura que segueix mostra la capacitat de allotjaments en plataformes P2P als 

principals destins urbans nacionals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trobem dades força rellevants, com que la càrrega dels HUT en ciutats com Barcelona, 

Sant Sebastià, Alacant i Màlaga supera de llarg  dels allotjaments reglats. 
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La oferta dels HUT es concentra als districtes més cèntrics i típicament turístics de 

cada ciutat (centres històrics i fronts marítims); fet que contradiu la suposada capacitat 

d’aquests, Pel que fa a poder estendre els efectes multiplicadors de l’activitat turística i 

la despesa dels turistes cap a zones de la ciutat amb menys atractiu turístic. Els hotels 

dirigits al clientes de negocis si que estenen l’activitat turística més enllà, ja que es 

localitzen en diverses zones de les perifèries urbanes, properes a activitats 

econòmiques (centres d’oficines, polígons industrials i districtes financers). És a dir, 

l’allotjament reglat es distribueix millor pel territori que l’allotjament en HUT. 

 

 
 

El segon motiu rellevant per darrere del preu a l’hora d’escollir aquest tipus d’oferta és 

la seva localització. L’oferta es centra principalment en els viatges de persones 

individuals o de parelles (1-2 ocupants la majoria amb un 34%) i de famílies i/o grups 

de fins a 4 persones (un 32%). Un factor complementari que aquest tipus d’allotjament 
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pot oferir a preus més econòmics respecte l’allotjament reglat és la capacitat d’albergar 

a preus baixos a segments com grups d’amics o famílies nombroses (34%). 

 

 
 

Un percentatge gens menyspreable que arriba a tenir el 24% del total de places que 

s’ofereixen, està constituït per habitacions individuals dins d’un pis habitat o compartit. 

Segons diverses enquestes, la cinquena part dels viatges a on l’allotjament va ser HUT, 

van ser en habitacions d’aquest tipus. El perfil de qui en fa ús, és un turista amb baixa 

renda disponible, com estudiants o persones en situació d’atur. Es tracta doncs, d’un 

perfil amb una menor despesa econòmica al destí, fet que accentua la seva devaluació 

Pel que fa a la saturació de districtes turístics, els problemes de convivència i l’atracció 

de viatges amb un menor poder adquisitiu. 
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El segment de destinacions de vacances ha patit l’increment del potencial de difusió 

d’aquest tipus d’oferta HUT, degut a la concentració de l’oferta de segona residència. 

En aquests àmbits, les plataformes P2P no han incidit tant en “l’hotelització  

d’habitatges”, degut a una concentració massiva per setmanes, quinzenes i mesos a 

l’estiu. Es concentra en albergar grups i famílies per estances llargues. 

 

 

 

Impactes sobre el model urbà, el mercat immobiliari i la convivència ciutadana 
En alguns destins internacionals com Los Ángeles, San Francisco, Berlín, Nova York i 

Toronto, entre d’altres, la transformació d’habitatges en allotjaments turístics està 

generant impactes rellevants sobre la fesomia de les seves zones urbanes, amb un 

efecte directe sobre dos elements clau del sistema urbà que han sigut tradicionalment 

objecte de les seves polítiques públiques: garantir la ocupació dels centres urbans per 

població resident que permeti mantenir la seva funcionalitat com a zones residencials i 

reclam de l’estil de vida, i preservar un alt nivell de qualitat de vida i de convivència 

ciutadana per als habitants de la ciutat. 

El sistema del planejament urbà espanyol utilitza la tècnica de la zonificació, degut a la 

difícil convivència d’usos diversos (per exemple residència i turisme en una mateixa 

parcel·la la). És per això que el planejament especifica uns usos del sòl i si es qualifica 

com a terciari turístic, aquesta parcel·la podrà contenir edificis complerts destinats al 

turisme i mai mixtos amb residència (propietat vertical). 
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El 59% de les principals associacions de veïnes manifesten un deteriorament de la 

seva qualitat de vida directament relacionada amb el lloguer de curta estància de HUT; 

efectes que s’allunyen molt de reflectir el suposat benefici econòmic i social per a la 

ciutadania que alguns dels seus defensors han utilitzat com a estratègia a favor 

d’aquest fenomen. 
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La aclaparadora presència de HUT al centre de les nostres ciutats i la seva major 

ocupació (3,7 persones per habitatge), incorpora una major densitat i intensitat d’ús als 

edificis i barris a on es localitzen. Les incidències que reben els veïns al respecte, són, 

entre d’altres, uns nivells de soroll que pertorben el seu descans, un espai públic brut, 

una pèrdua de seguretat (els turistes tenen claus de l’entrada de l’edifici, dels 

aparcaments...), un desgast de les zones comunes i una pèrdua de la familiaritat i la 

proximitat entre els veïns del mateix barri. 

Repercuteix també en una major càrrega de trànsit, derivada de la població flotant i 

una tendència a la pèrdua de valor dels elements d’identitat de la vida de barri per la 

pèrdua de població resident habitual. Conseqüència d’això és la desaparició de bars i 

petits comerços locals i la seva substitució per un altre tipus d’establiment que “fa 

homogènia i dilueix la identitat i tradicional escenografia de barri que li conferia la seva 

personalitat turística diferencial”, disminuint el seu propi atractiu turístic, a més 

d’eliminar icones de la vida del propi barri. 

La lògica d’usos del sòl que ha primat a l’ordenació urbanística nacional, responia a 

una necessitat i ha de ser recuperada. Es proposa, doncs, que les ciutats utilitzin els 
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instruments de planejament i les llicències municipals per a establir els barris a on es 

considera que aquesta tipologia de HUT per a curta durada pugui generar un major 

benefici i menors inconvenients per a la ciutat i els seus propis ritmes de creixement, 

com han fet altres destins internacionals (Nova York, Chicago, Miami, entre d’altres). 

Les laxes condicions en les que es desenvolupa el mercat del lloguer de curta durada 

a turistes, permet en moltes ciutats espanyoles obtenir als propietaris dels immobles 

uns nivells de rendibilitat molts superiors amb el lloguer de curta que amb el de llarga 

durada. És per això que aquest fenomen està transformat el mercat immobiliari i 

començant a desplaçar als residents. Per a poder recuperar els barris dels centres, 

s’ha de fer a través de l’atracció de població resident, fent del caràcter diferencial de la 

cultura local un element determinant del seu atractiu com a espai turístic. L’absència 

de població resident modifica la configuració del comerç de proximitat, la restauració i 

els serveis de barri, que abandonen la seva singularitat a favor d’una oferta per al 

turista molt estandarditzada i similar a la de qualsevol altre destí turístic saturat. 

 

Hi trobem molts trets comuns entre els usuaris d’allotjament reglat i els usuaris dels 

HUT, ja que la elecció és en funció del tipus de viatge i del pressupost que es disposa. 

En força casos, es tracta del mateix turista en ambdós tipus d’allotjament, és a dir, 

aquest tipus de turisme no està atraient nous segments de demanda, ni aquesta oferta 

d’allotjament suposa un major impacte econòmic al destí. Els únics components que 

discriminen lleugerament entre els usuaris d’una i d’altra tipologia d’allotjament, sense 

que els percentatges siguin realment significatius són la edat, el nivell ‘estudis, si la 

família té o no té fills i la renda.  
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Els usuaris dels HUT, per la tipologia o forma de viatge, demanden una major 

independència i/o capacitat d’auto organitzar-se com és el cas del turisme d’estiueig 

dirigit a famílies amb llargs períodes d’estança que integren un major nombre de 

persones. 

 

 

 

No es valora com a determinant a l’hora d’escollir els HUT la capacitat d’acollida de 

l’usuari per part del propietari, cosa que va en contra del que es ve dient a favor 

d’aquest tipus de tipologia, al assegurar que permet gaudir d’una major experiència 

cultural local, ja que moltes vegades es tracten d’habitatges de segona residència molt 

impersonals i sense rastre d’una vida local. El que més es valora és la independència i 

l’amplitud en relació amb la relació qualitat-preu, a on els turistes perceben una major 

satisfacció per la elecció de la oferta de lloguer. A la figura següent hi podem veure 

quines són les característiques segons tipologia (reglada o HUT) a l’hora d’escollir 

allotjament; a la segona hi podem veure com les valoracions més positives se les 
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emporten els allotjaments reglats, és a dir, sembla ser que el grau de satisfacció en 

allotjaments reglats és més alt que en els HUT. 
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Si aïllem les habitacions i analitzem les propietats complertes, les similituds entre 

viatgers que s’allotgen en HUT i en allotjaments reglats són encara més grans. 

La menor capacitat de generació de renta i ocupació d’aquest tipus d’allotjament 

afectarà directament al nostre model econòmic i de benestar. L’objectiu que ha de 

complir qualsevol destí turístic hauria de ser centrar-se en promoure una oferta 

diferencial que generi la major rendibilitat socioeconòmica i valor afegit i qualitat de 

vida percebuda per als seus ciutadans, amb el menor impacte social i ambiental sobre 

els recursos sobre els que es sustenta, i complementant i impulsant els majors efectes 

multiplicadors sobre la resta del seu sistema productiu i social. 

Com es pot dur a terme aquest objectiu? 

Configurant una evolució turística de futur. Des de el punt de vista quantitatiu, establir 

una oferta amb un nombre raonable de turistes que pugui acollir el destí, i per tant els 

seus nivells de congestió potencial, a més a més dels costos per a satisfer-los 

(infraestructures, neteja, seguretat...). Des de el punt de vista qualitatiu, la tipologia de 

l’allotjament, les seves qualitats i les seves dimensions condicionen en gran part el 

perfil del turista. 

 

 

L’impacte econòmic sobre les rendes locals està relacionat amb la capacitat de 

despesa i la tipologia de viatge del turista, en funció de: 

- Volum de despesa realitzat al viatge i que reverteix directament als prestadors de 

serveis localitzats al destí. 
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- Activitats i serveis a on es concentri aquesta despesa i la capacitat d’arrossegament 

que sobre la resta del teixit productiu local tingui cadascuna d’elles. 

La derrama econòmica diària generada pels turistes que utilitzen els HUT a Espanya 

és substancialment inferior a l’obtinguda dels clients en allotjaments reglats. Això és 

degut tant a la seva menor despesa diària en allotjament i en restauració, compres i 

activitats d’oci, com el menor efecte d’arrossegament de les activitats en les que es 

materialitza aquesta despesa sobre la resta d’empreses del destí. La figures següents 

il·lustren aquests fets.  
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La despesa diària en serveis d’allotjament en establiments reglats és de 40,7 €/dia, en 

canvi en els HUT és de 20,4 €/dia. El seu diferencial (degut principalment a la 

diferència de costos de regulació) es compensa amb una major despesa per part del 

turista al destí en altres conceptes. Això es reflexa en la despesa diària del turista en 

altres tipus de conceptes diferents als de l’allotjament, mentre que als establiments 

reglats és de 48,1€/dia, als HUT és de 31,4 €/dia. Això vol dir que la contribució 

econòmica a la societat és major en el primer cas que en el segon, és a dir, els efectes 

d’arrossegament de la despesa diària de un turista en establiments reglats és molt 

superior al turista que s’allotja en HUT. Per tant l’impacte econòmic generat pel primer 

segment és un 84,8% major que el que utilitza l’oferta dels HUT, el que suposa un 

valor afegit directa i indirectament de 148,6 € enfront dels 80,4 € del segon segment, 

En concret, l’activitat econòmica total (directa i arrossegament) generada per l’estança 

total de cada turista de serveis d’allotjament en habitatge de lloguer turístic s’eleva en 

la mitja d’Espanya a 873,9 €, front als 942,87 € derivats del turista en establiments 

reglats. Des de aquets punt de vista, els turistes que romanen més temps al destí 

comporten uns majors costos per a les administracions locals, en termes de consum i 

manteniment d’espais públics, infraestructures, energia, neteja, seguretat, així com 

una major congestió i altres impactes sobre la població resident. Tot això, portaria a un 

balanç de menor contribució en termes nets per a la societat local. L’activitat 

econòmica generada per cada plaça d’allotjament disponible de l’oferta d’habitatges de 

lloguer turístic és de 4.932 € de mitja a Espanya respecte els 24.155 € que resulten 

per a cada plaça d’allotjament reglada. 
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A Espanya, per a cada HUT l’ocupació és molt inferior a la generada amb la industria 

de l’allotjament reglat. Per cada 100 places reglades, es generen 17,9 llocs de treball; 

en canvi, per a cada 100 places en HUT és generen 2,2 llocs de treball, degut als 

escassos serveis que s’ofereixen més enllà del propi allotjament. 
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La major capacitat de generació de llocs de treball de l’allotjament reglat deriva del 

major volum de provisió de serveis directes al turista (recepció permanent, neteja 
diària, manteniment, restauració, business center i més relacionat en alguns casos 

amb les zones de vacances: activitats d’oci, animació i wellness), que formen part de 

les motivacions més valorades pel turista a l’hora d’escollir aquesta tipologia 

d’allotjament. 

De l’estudi se’n deriva que l’ocupació total generada per cada 100 places d’allotjament 

dedicades a HUT ascendeix (a Espanya) a 9,8 llocs de feina, i en allotjaments reglats 

per cada 100 places, se’n generen 53,3 llocs de feina.  

 

Realitzar una estimació del frau fiscal és complicat, donat que no és possible conèixer 

quins propietaris individuals estan incloent els ingressos que precedeixen com a rentes 

a la seva declaració. Si cap d’aquests propietaris estigués declarant els ingressos 

obtinguts per a aquests allotjaments aplicant un tipus del 21%, estaríem davant d’un 

frau màxim al voltant dels 400 milions d’euros anuals. En el cas de la exempció de 

l’IVA, aplicable a tots aquests arrendataris, l’import que es deixa de recaptar podria 

elevar-se a més de 445 milions d’euros anuals. 
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La preservació dels drets del consumidor no està plenament garantit als habitatges de 
lloguer turístic comercialitzats per les plataformes P2P 

Els drets del consumidor (segons la legislació actualment vigent al sector de 

l’allotjament) no queden garantits als HUT comercialitzats per les plataformes P2P. Per 

això, la regulació d’aquesta oferta ha de contemplar el compliment d’aquests drets, 

mitjançant unes obligacions, incloent aspectes com la disposició de assegurances de 

responsabilitat civil, certes característiques mínimes de l’allotjament (seguretat, higiene, 

climatització, conservació i preparació d’aliments), l’existència de llibres de 

reclamacions, o la incorporació de procediments de contractes, factures al procés de 

compra. És important valorar la fiabilitat dels comentaris i feedback dels turistes que ja 

s’han allotjat en aquells HUT. El paper de l’intermediari és fonamental per assegurar el 

compliment d’aquestes normes, de forma que la plataforma P2P es responsabilitzi 

també de que els serveis d’allotjament que intermèdia compleixen amb aquests 

requisits. 

El CCU (Consejo de Consumidores y Usuarios), assenyala la llibertat d’elecció del 

consumidor davant d’una oferta més competitiva per la eliminació d’intermediaris, 

procurant sempre que aquestes activitats no produeixin una disminució del nivell de 

protecció que gaudeixen els consumidors en el marc de l’economia convencional. 

Les diferències entre els preus dels HUT i els allotjaments reglats no es produeixen 

per la supressió d’intermediaris als serveis d’allotjament, sinó que es deuen a una 

disparitat en les exigències normatives. S’ha de protegir al turista però també al 

propietari. 

Aquest apartat de l’informe conclou que els principals drets del consumidor que en 

termes generals empara l’ordenament jurídic actual, no estan degudament garantits 

als serveis d’allotjament turístic en habitatges de lloguer, malgrat la concurrència 

d’intermediaris professionalitzats i amb ànim de lucre. Els HUT haurien de generar un 

marc de compliment dels drets bàsics dels consumidors al nivell de la resta de 

tipologies d’allotjament turístic. 
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El lloguer d’habitatges turístics és una clara activitat de caràcter lucratiu 
El 93% de les propietats que oferien les nou principals plataformes P2P d’HUT al 

desembre de 2014 ho feien a canvi d’una contraprestació econòmica. 

 

 

El més comú era tipologies d’HUT comparables amb les reglades, en la mesura que la 

seva capacitat és majoritàriament de 1-2 i 3-4 hostes. Els HUT proporcionen molt més 

espai privat al hoste que els hotels de entre 3 i 5 estrelles, sent la mitja als HUT de 19 

m2 per hoste i els hotels de 5, 4 i 3 estrelles, de superfícies de 15, 11 i 9 m2 

respectivament. 
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L’avantatge competitiu del preu dels HUT desprèn diferències substancials que 

oscil·len entre el 30% i el 340% respecte als preus dels hotels. L’ocupació dels HUT al 

segment urbà se situa (al maig 2015) en un 67,3% anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaca el diferencial d’ingressos a les ciutats de Barcelona i Madrid, respecte els 

HUT i el lloguer d’habitatge de llarga durada, suposant a Madrid centre uns ingressos 

mensuals de 773 € (habitatges de llarga durada), i de 1.130 € (HUT), obtenint un 

diferencial del 46%. A Barcelona (Gràcia, l’Eixample, Ciutat Vell), el lloguer mensual es 

situa en 750 € (en habitatges de llarga durada) i 1.670 € mensuals per als HUT, tot 

obtenint un diferencial del 123%. Aquest fet corrobora l’increment dels preus mitjans 

del lloguer, expulsant així gradualment a la població resident d’aquestes zones, 

preocupació actual a bona part de les principals ciutats mundials, ciutats que per altra 

banda han regulat el fenomen establint una zonificació i límits quantitatius (Nova York, 

Chicago, Miami). 
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La motivació del turista està més relacionada amb el descans, el sol i la platja (i menys 

amb la visita de la ciutat). 

 

 

 

Respecte a l’estructura de propietats dels HUT, el 56% són particulars i el 44% 

empreses o propietaris amb més d’un anunci per propietat. De l’estudi exhaustiu dels 

anuncies de les plataformes, se’n desprèn el baix nivell de serveis als turistes que 

escullen aquest tipus d’allotjament. Els serveis addicionals als HUT es redueixen 

generalment a la neteja a la sortida, però es caracteritzen per la no presència de 

serveis que incorporen un valor afegit al client, tot permetent la creació de llocs de 

treball a la destinació. Els serveis que se’n ofereixen (el 10% ofereixen el transport a 

l’aeroport i el 4% l’esmorzar) no estan prestats per professionals que compleixin la 

regulació de cada un d’ells. Un dels arguments a favor dels HUT és la venta de l’estil  

de vida local a través de l’habitatge del propi resident, però l’estudi de les fotografies 

disponibles a les diverses plataformes, amb escassa presència d’estris personals i una 

decoració merament funcional, mostra que aquests habitatges estan dirigits 

principalment al lloguer, més que a una residència habitada. A més a més, tan sols el 

6,1% dels enquestats manifestava com a motiu rellevant la elecció del HUT 

l’experiència amb l’amfitrió. 
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L’avantatge competitiu en el preu de l’oferta de lloguer es deriva de la diferència de 
costos de regulació que no li afecten 

Els allotjaments s’han concebut tradicionalment com a “establiments de pública 

concurrència”, és a dir, locals a on el públic desconeix el lloc exacte en el que es troba 

i a més a més no pot ser prèviament format en relació amb cap sistema de protecció. 

Els allotjaments reglats estan sotmesos a la normativa general i específiques, que 

provoquen una sèrie d’inversions i posterior manteniment. En canvi els HUT no estan 

conceptualitzats com a “establiments de pública concurrència”, malgrat que en ells 

coexisteixin residents habituals amb un públic que compleix la condició de desconèixer 

l’entorn en el que es troba. 

És fonamental que l’usuari obtingui la seguretat de que l’oferta complirà amb les 

característiques prèviament anunciades. Existeixen diferents normes que estableixen 

la necessitat d’identificar clarament l’establiment com a allotjament (tant pel viatger 

com pel resident habitual, estant així degudament informat sobre el seu entorn). S’han 

d’anunciar prèviament les normes associades a l‘ús del HUT (hores d’entrada i sortida), 

posada a disposició de l’usuari de llibres de reclamacions i normes específiques de 

sanitat i higiene i si es compta amb instal·lacions” per a la conservació, elaboració i 

consum d’aliments. En el cas dels HUT no hi ha una normativa que reguli aquest tipus 

d’aspectes. Els allotjaments reglats han de disposar d’assegurances de responsabilitat, 

a més de complir una regulació dirigida  a protegir els drets de l’usuari relacionats amb 

la informació que s’estén al tractament de les dades personals dels clients. 

Els inicis de l’activitat turística a Espanya fa dècades va coincidir amb una època en la 

que la informació era molt menys accessible que en l’actualitat. Es per això i amb 

l’objectiu d’estandarditzar en la mesura del possible els serveis d’allotjament, que es 

va anar desenvolupant un compendi normatiu dirigit a endreçar i categoritzar aquesta 

oferta d’acord amb una sèrie de paràmetres d’espai disponible per a l’hoste, 

comoditats, serveis afegits, instal·lacions... D’aquesta manera el turista, tot i no tenir 

accés a la informació, podia confiar en un sistema legalment establert que li 

proporcionava una informació genèrica al voltant de la qualitat de la oferta que es 

trobaria a la seva destinació. En aquesta mateixa línia, ha sigut tradicional també l’ús 

de sistemes de certificació de qualitat a les instal·lacions i serveis de la planta 

d’allotjament. 
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La situació més habitual de la oferta d’allotjament reglada és la existència d’una unitat 

d’explotació i la dedicació completa del edifici a l’activitat turística. Els Plans Generals 

d’Ordenació Urbana han sigut els instruments encarregats d’establir els usos del sòl, la 

localització d’activitats econòmiques i la compatibilitat d’usos, preservant els habitatges 

per als residents com a eix i motor dels centres de les ciutats. En quant a la seguretat 

nacional, als establiments d’allotjament reglat s’obliga a comunicar a les forces de 

seguretat les dades dels turistes que s’hi allotgen. Totes aquestes normes, no estan 

presents actualment als serveis d’allotjament turístic en habitatges de lloguer. 

També existeixen una sèrie d’obligacions socials i laborals amb els treballadors que 

presten els seus serveis a una entitat, així com la tributació directa i indirecta per 

diferents conceptes que grava les activitats econòmiques, estatals i municipals; o la 

adequada remuneració dels drets relacionats amb la propietat intel·lectual (per 

l’existència obligatòria per norma de televisions, música ambiental i similars). 

Els habitatges reglats es troben registrats oficialment i sotmesos a l’obtenció de 

diversos tipus de llicencies per a operar, per la qual cosa són fàcilment identificables 

per a ser objecte d’inspeccions o per a la resolució de reclamacions dels clients. 

L’oferta identificada en registres públics suposaria el compliment d’una sèrie de 

requisits. La enorme oferta existent podria haver fet inviable aquest tipus de 

comprovacions prèvies (el que no pot excusar, en tot cas, l’absència de regulació 

bàsica) per falta de mitjans públics per fer-ho. És precisament l’existència dels nous 

mitjans tecnològics el que pot arribar a resoldre part d’aquest problema. En el cas dels 

HUT, els serveis d’intermediació es concentren a Espanya en uns pocs agents que 

haurien contribuir a resoldre, amb tan sols un petit control previ, la viabilitat en 

l’aplicació de les normes que, en el seu cas, es desenvolupen per a regular aquesta 

oferta. El compendi normatiu exigible a un establiment reglat és molt major i intensiu 

que al d’un allotjament en habitatge, molt reduït inclús quan està regulat i inexistent en 

una part molt important d’aquest tipus d’oferta al nostre país; i això té com a 

conseqüència una clara avantatge al preu, per la no subjecció a una normativa que 

estableixi exigències i li faria incórrer en uns costos operatius tals com els que ha de 

complir la oferta reglada. 

Així, l’ampli marc normatiu dissenyat per a salvaguardar els drets del turista que han 

de complir tots aquells allotjaments reglats, és quasi inexistent en termes pràctics o es 
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limita al mínim en el cas dels HUT. Això els hi genera un avantatge en uns costos de 

17,2 € menys per plaça d’allotjament comercialitzada, que es tradueix en uns menors 

preus de venda, provocant una clara situació de competència deslleial al mercat. Per a 

poder respondre a les garanties exposades, els establiments reglats han de complir 

244 normatives diferents que afecten a 24 àmbits diferents de la seva activitat, amb 

desenvolupaments diferents entre comunitats autònomes i municipis, mentre que els 

HUT, allà a on estan reglats, han de satisfer uns mínims tan bàsics que pràcticament 

no generen costos. 
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L’impacte dels diferents conceptes normatius es produeixen per: 

- Uns majors costos de construcció i de manteniment posterior de l’edifici i les 

instal·lacions, així com de la plantilla necessària per a complir amb els requisits 

exigits que ha de complir l’oferta reglada. En el cas d’un hotel de 3 estrelles suposa 

una diferència de 10,1 € per plaça respecte als HUT. Aquests requisits provoquen 

que, per a una superfície donada de terreny i un límit d’edificabilitat determinat, els 

establiments reglats ofereixin un menor espai individual per a l’hoste (les 

habitacions), per un major preu, al haver de dedicar part de la superfície edificable a 

espais comuns (com recepcions, espai de restauració...), espais a on els usos dels 

quals i el seu manteniment ha de repercutir-se en el preu de l’habitació i que no 

regeixen en el cas dels habitatges de lloguer turístic. 

- Les menors càrregues fiscals que apliquen sobre els HUT per la exempció en el 

pagament de l’IVA i la major opacitat fiscal, que entre d’altres afecta la cobertura 

social dels llocs de treball vinculats a cada tipologia d’allotjament i a la declaració de 

les rentes generades, provoquen una diferència estimada de 7,8 € per plaça 

d’allotjament. 

Per tant, els HUT generen al seu propietari una rendibilitat molt més elevada que 

l’allotjament reglat, en la mesura en que cada plaça disposa d’una mitja de 21,0 € de 

marge per a finançar qualsevol cost, gestionar la reserva, posar l’allotjament a 

disposició del turista i obtenir un benefici, mentre que a l’hotel només és disposa d’un 

marge de 12,8 €. A banda, també, de que els HUT posen a disposició del hoste un 

major espai privatiu a un menor preu, tal i com es mostra en el següent quadre: 
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La regulació autonòmica a Espanya és escassa i no es compleix 
La Llei 4/2013, de 4 de juny, de mides de flexibilització i foment del mercat del lloguer 

d’habitatges va modificar l’Article 5 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, 

d’Arrendaments Urbans, excloent d’aquesta el lloguer d’habitatges per a ús turístic, i 

traslladant la responsabilitat sobre la seva regulació a les comunitats autònomes. 

 

De la anàlisis detallat de la normativa autonòmica ja aprovada s’extrauen tres 

conclusions: 

- Els decrets autonòmics que regulen els HUT, no guarden cap tipus d’homogeneïtat 

ni comparteixen criteris comuns en molts aspectes que regulen. 

- Regulen molts menys aspectes que els establerts per d’altres destinacions 

turístiques. A la pràctica, la normativa actual (si existeix) ha suposat un intent de 

prioritzar legalització d’aquesta oferta, més que un enfocament amb visió 

transversal dirigit a protegir a turistes, propietaris, població resident i treballadors. 

- De l’anàlisi pormenoritzat dels anuncis publicats a les plataformes P2P es constata 

l’incompliment sistemàtic de moltes normes. Per exemple, a Barcelona s’obliga a 
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incloure en qualsevol comunicació el número de Registre Turístic de Catalunya (i 

només s’inclou en un 10% dels casos). A Madrid, s’impedeix la contractació per 

menys de 5 dies, i el 96 % ho incompleixen. A les Illes Balears no poden haver HUT 

en habitatges sotmesos al règim de la propietat horitzontal, i a Palma de Mallorca la 

pràctica totalitat de les propietats anunciades incompleixen aquesta norma. A més a 

més, la norma balear impedeix la comercialització d’habitatges amb més de 6 

dormitoris i 12 places, regulació que no es segueix.  

Donat que els HUT és un negoci que genera una molt important activitat econòmica, 

es troben a faltar dos aspectes: 

- Un enfocament a nivell nacional respecte a les matèries que són competència de 

l’Estat. 

- Una perspectiva més global i coneixedora del que està succeint en d’altres 

jurisdiccions. No sols es tracta de regular un fenomen d’allotjament ans de definir 

quin model turístic tenim i en quines condicions volem que es desenvolupi i 

evolucioni. 

És necessari que la regulació, a la llum de les tendències legislatives internacionals i la 

complexitat que té aquest fenomen, incorpori aspectes orientats, entre d’altres, a 

garantir l’adequada seguretat contra incendis, la responsabilitat civil de les parts 

involucrades, els estàndards de qualitat en el allotjament, la zonificació de l’oferta, la 

responsabilitat dels intermediaris i altres aspectes. 
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Exemples de casos internacionals 
En general s’ha primat la necessitat d’accelerar la posada en marxa d’una regulació 

que doti d’un caràcter legal al fenomen, enfront d’un anàlisi més profund de les seves 

implicacions. De fet, algunes de les destinacions pioneres en la regulació, estan 

immerses en processos de continus canvis de la mateixa (San Francisco, Barcelona), 

amb la necessitat de preservar els drets dels consumidors i els efectes multiplicadors 

de la cadena de valor turística. 

Els aspectes als que fonamentalment atenen les regulacions es comenten tot seguit. 

Zonificació 

 París. Amb l’objectiu de preservar els barris del centre de París per als residents i 

controlar-hi el creixement de la oferta d’allotjament turístic,  per a poder realitzar 

l’activitat de llogar un habitatge per a una curta durada a turistes dins de la legalitat, 

els habitatges deixaran de tenir un ús residencial i passaran a tenir-lo turístic. Al 

veure’s modificada la finalitat o el destí originari de l’habitatge, els propietaris han de 

sol·licitar una autorització que permeti l’ús turístic, sol·licitar a l’Ajuntament que es 

realitzi el canvi d’ús de l’habitatge residencial a ús turístic. 

 Miami. Amb l’objectiu de limitar els seus efecte territorials, estableix que els 

habitatges de lloguer han de ser immobles situats dins la zona RM-1 y TH, en 
concret, les zones de Flamingo Park i la Espanyola Bay, tret que es tracti de 

lloguers anteriors a l’ordenança municipal de l’any 2000. 

 Nova York. La norma diferencia entre els habitatges de classe A i de classe B, 

permetent el lloguer en la segona i prohibint-lo, en la primera, en funció d’una 

zonificació de la ciutat que correspon a principis del model urbà. 

Acord de la comunitat de propietaris 

 Nova York. La majoria de comunitats de propietaris veten tot tipus d’activitats que 

no siguin la residencia habitual. Han aconseguit que la Comunitat de Propietaris 

sigui la sobirana en les decisions preses pel seus inquilins i tingui poder suficient 

com per, almenys, vigilar que es compleixin una sèrie de requisits. 

Garantir les dotacions mínimes 

 Roma: En quant a dotacions mínimes regulen els HUT pràcticament com si d’un 
Bed & Breakfast es tractés. Sent els requisits mínims exigibles per a un HUT: 

Consideració com a empresari si lloga més de 3 HUT 
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Les habitacions han de tenir porta i finestra 

Estudis superfície mínima de 28 m2 per a un hoste i 38 m2 per a dos hostes 

Els banys comptaran amb WC i bidet i ha d’haver-hi un bany cada 5 llits 

Sala d’estar dotada de finestra 

Cuina amb finestra 

Els HUT només s’admeten a determinades categories cadastrals. 

 Milà: En quant a dotacions mínimes regulen els HUT pràcticament com si d’un Bed 

& Breakfast es tractés. Sent els requisits mínims exigibles per a un HUT: 

8 m2 per a cada llit. 

Garantir el subministrament d’electricitat, aigua, calefacció i possiblement gas. 

Neteja de locals, mobiliari, estructures i equips de cuina en cada canvi de client. 

Prestació de serveis i recepció d’hostes. 

 Chicago: En 2011 modifica la seva normativa en matèria de short-term rentals, ja 

que fins a aquell moment, el lloguer d’habitatges per a ús vocacional estava prohibit. 
S’introdueix la sol·licitud d’una Vacational Rental License definint el lloguer de les 

vacances com unitats d’allotjament de més de sis habitacions disponible per al seu 

lloguer temporal per a hostes que no són propietaris. Sent obligatori: 

Proveir de sabó, tovalloles i roba de llit neta, i un número de contacte local. 

Realitzar la neteja de les unitats domèstiques a l’entrada i a la sortida de cada nou 

client. 

Exhibir el número de llicència i diagrama d’evacuació dins de l’allotjament. 

Seguretat i integritat física 

 Chicago: Exigeix una llicència per a que el lloguer sigui considerat legal. L’edifici ha 

de complir amb unes condicions mínimes d’habitabilitat, ha de respectar els límits 

de la zonificació imposada en la ciutat i a més pagar una taxa en defensa dels drets 

dels consumidors i usuaris. Per a obtenir-la es requereix: 
Inspecció de l’edifici pel Department of Buildings Inspection 

Revisió pel Department of Zoning 

Pagament d’una taxa al Department of Business Affairs and Consumer Protections 

de fins a 500 $. 

 Amsterdam: Complir amb la normativa d’incendis, queda delimitat el nombre màxim 

d’hostes que s’hi poden allotjar al mateix temps. L’eficaç treball inspector dels 
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organismes competents ha aconseguit que totes les mides exigides als usuaris que 

prestin un servei d’HUT garanteixin els estàndards de qualitat de la ciutat. 

Capacitat d’allotjament 

 Amsterdam: No més de 4 hostes al mateix temps. 

 Singapur: Només es poden llogar per temps superiors als 6 mesos. I s’ha de tenir 

en compte: 

 10 m2/hoste i no es podrà superar el màxim de 8 habitants per casa. 

 S’ha de comptar amb cuina, bany, sala, zones de menjar, ... 

El concepte d’allotjament habitual 

 Amsterdam: És la ciutat defensora per excel·lència de la economia col·laborativa, i 
des de la seva pàgina web defensa “huizen zijn niet hotels” (les cases no són 

hotels). Únicament és permet el lloguer de curta durada d’habitatges particulars 

com una activitat no habitual, en la residencia habitual i limitada a 60 dies l’any. Es 
permet aquesta activitat sempre i quan sigui un hobby i ha de complir una sèrie de 

requisits, controlats de manera exhaustiva pels corresponents organismes 

inspectors. El HUT no ha de tenir l’aparença de negoci. L’Ajuntament inspecciona 

els anuncis publicitaris de les diferents plataformes per a comprovar si compleixen o 

no els requisits d’habitatge habitual i no professional.  

 San Francisco: Norma actual 1/02/2015 coneguda com a “Llei Airbnb”, crea un marc 

de molt difícil control: 

Només es pot llogar l’habitatge propi (impedint el lloguer professional) 

Màxim 90 dies l’any 

Obligatorietat d’inscriure els HUT en un registre (50 USD cada dos anys) 

Multes per desincentivar (416 a 1.000 USD per dia de més llogat) 

L’aplicació de la norma ha sigut un fracàs, dos mesos desprès de l’entrada en vigor 

de la norma, només van haver-hi 455 peticions de inscripció dels més de 5.000 

pisos que s’anuncien a les webs, dels quals només 170 van ser aprovats (3-4% del 

mercat). El fracàs ha sigut degut a la falta de col·laboració dels principals agents. 

L’Administració no podia controlar-ho, ja que depenia de la bona voluntat dels 

arrendataris i les plataformes. 



Annex V. La problemàtica dels habitatges d’ús turístic 105

 Nova York: Els habitatges de classe han de ser ocupades per al menys un dels 

residents habituals, i així es justifica el lloguer de l’habitatge amb l’objectiu de 

“compartir l’experiència amb l’amfitrió”. 

El concepte de professional 

 Miami: Es va partir de la premissa que una casa dedicada al lloguer “on a short term 

basis” havia de seguir la normativa dels apartaments turístics o hotels, però que, 

una activitat “complementària” o com senyala Amsterdam “més propera al hobby 

que a la generació d’ingressos” podria permetre’s. Limitar el seu ús en funció d’un 

màxim anual, impossibilitat d’encadenar successivament diferents visitants.  

 Milà: Quan el propietari lloga 3 o més cases o apartaments en aquest mateix règim i 

al mateix municipi, s’haurà de constituir com a empresari. La resta de requisits que 
contempla la Legge Regionale de Lombardia és en referència a superfícies mínimes 

i condicions d’habitabilitat d’habitacions, banys i cuina. 

 Chicago: Nombre màxim d’habitacions 6. 

Tota aquesta normativa contrasta amb l’estratègia establerta per París, on s’exigeix el 

canvi d’ús de residencial a turístic. 
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Cap a una proposta amb una visió integral i a mig termini 
Des de la perspectiva de protecció del ciutadà, del consumidor i dels drets del ciutadà 

al benestar, els agents involucrats en el negoci turístic han de pagar una sèrie 

d’impostos i han de tenir una sèrie d’obligacions per tal que el benefici de tercers no 

repercuteixi negativament a la resta (progressiva percepció de pèrdua de qualitat de 

vida de la població local i encariment dels habitatges que fa que s’expulsi als residents 

permanents). Cal una normativa que reguli la seguretat, la igualtat de drets i 

obligacions i que defineixi a on i a on no es pot dur a terme aquest tipus d’activitat, i en 

el seu cas, com controlar-la (regulació clara de les obligacions de seguretat, 

accessibilitat, higiene, protecció, sistema d’inspecció i sancions amb instruments i 

voluntats polítiques suficients). 

S’ha de vetllar per no sobrepassar els nivells de capacitat de càrrega i assegurar que 

es compleixi el posicionament i objectius de contribució socioeconòmica més 

desitjables per a cada ciutat o destinació turística. En algunes comunitats autònomes 

amb una destacada especialització turística, es tracta d’assegurar un model que 

impulsi la contribució més sostenible del turisme a la seva economia i la creació de 

llocs de treball, com succeeix a les Illes Balears (restringint actualment aquests 

lloguers als edificis unifamiliars) i recentment a les Canàries (limitant la seva 

comercialització a les zones turístiques). 

L’informe aposta per a focalitzar aquest tipus d’activitat a edificis d’ús exclusiu i 

clarament identificats per a aquest propòsit, sobretot els ubicats en entorns 

residencials, evitant que immobles concebuts en un inici per a habitatges per a 

ciutadans de llarga durada, acabin sent HUT. Recomanació als tres nivells de 

l’administració competent, canalitzada a través de: 

 El govern de la nació, amb una política d’actuació comuna a tot l’Estat en termes 

d’ocupació i contribució del PIB. Cal garantir una major equitat fiscal que equipari el 

marc tributari del lloguer turístic a la resta de serveis d’allotjament turístic. 

 Les comunitats autònomes, establint estàndards mínims de qualitat de la oferta i 

garantir el compliment dels drets del consumidor per a defendre al turista. 

 Les corporacions locals i molt especialment els Ajuntaments per les seves 

competències en matèria d’urbanisme i llicències d’activitat, determinant els ritmes 

de creixement i localització física adequada, que respongui al model urbà i 

posicionament turístic objectiu més idoni en cada cas, preservant els valors 
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diferencials d’identitat de la ciutat i vetllant per l’adequada convivència i satisfacció 

ciutadana.  

 

L’acció coordinada d’aquests nivells de l’administració ha de perseguir: 

 L’objectiu estratègic de mantenir i millorar l’atractiu i la competitivitat dels nostres 

destins. 

 El desenvolupament econòmic i social més adequat i percebut com a positiu per a 

les societats locals. 

Els objectius perseguits per aquestes recomanacions són: 

 Facilitar un desenvolupament normatiu detallat basat en la referència d’altres 

experiències internacionals existents amb característiques similars a la realitat 

espanyola. 

 Fer un plantejament integral que sigui factible en quant al seu compliment, 

involucrant els diferents agents implicats. 

 Crear un nou enfoc legal 

 

Les recomanacions pivoten sobre tres instruments: 

 L’exigència en el compliment de la normativa ja existent que s’aplica als serveis 

d’allotjament turístic. 

 El desenvolupament normatiu a través de Decrets Autonòmics que regulin els 

serveis de lloguer turístic en habitatges de lloguer d’una forma més homogènia, per 

a garantir la unitat del mercat. 

 La modificació d’un conjunt de normes ja existents, que són claus per al control i el 

compliment efectiu dels objectius pretesos per la regulació. 

 

Les recomanacions, endreçades d’acord al nivell legislatiu competent són: 

1. Estat: Liderar un posicionament i una política d’actuació comuna a tot el país. 

Realitzant una declaració expressa sobre la no neutralitat de les plataformes 

d’informació i distribució digitals en base a la LSSICE. Impulsar una unitat d’acció 

davant de la Comissió Europea a favor de reafirmar la responsabilitat de les 

plataformes en aquests àmbits. 
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S’ha de complir amb la declaració d’hisenda per part de les plataformes de les 

operacions realitzades amb els gestors dels allotjaments quan aquestes superin els 

3.000 € anuals. 

Garantir la major equitat fiscal a través de la resolució de la Direcció General de 

Tributs que equipari el tractament del IVA dels HUT (avui exempt) als del 

allotjament reglat (10 %). 

2. Comunitats Autònomes: 

 Desenvolupar, de manera el més homogènia possible, les seves competències en 

ordenació turística per a recollir els aspectes següents: 

Establiment de garanties de seguretat turística 

Requisits relacionats amb el compliment dels drets d’informació del turista 

Dotacions de qualitat turística de l’oferta per al turista 

Establint un marc per a limitar els efectes negatius sobre la convivència veïnal 

Creació del Certificat d’Inspecció Turística d’Habitatges, expedit per inspectors 

externs habilitats per l’administració (i sense cost per a ella) per a garantir el 

compliment de la normativa. 

3. Ajuntaments: Determinar els ritmes de creixement i localització física més adequada 

d’aquesta oferta, que respongui al model urbà i posicionament turístic. 

Concessió de llicències d’activitat per al allotjament una vegada certificat que es 

compleix la normativa autonòmica corresponent. 

Establiment d’una zonificació de la ciutat en funció del seu model urbà i capacitat de 

càrrega turística, per a establir els barris de localització preferencial i aquells a on 

eventualment quedi prohibida pel seu nivell de saturació o perversió de la seva 

identitat pel perill d’expulsió de la població resident i/o incomoditats dels veïns. 

Possible exigència de localització dels HUT en edificis complets dedicats en 

exclusiva a aquest ús. 

Cal definir aquest tipus d’oferta per permetre el seu posterior tractament en la 

legislació. Cal acudir a l’administració turística per a procedir a la seva inscripció, 

prèvia presentació del certificat de conformitat i obtenció d’un número d’inscripció en el 

registre d’establiments turístics, amb entrega fulles de reclamació. 

Es defensa la consideració dels habitatges que es comercialitzen com a allotjament 

turístic de curta durada com a establiments de pública concurrència. Tal i com s’està 

considerant a París, una vegada que un habitatge es dedica a allotjar hostes que 
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desconeixen l’entorn en el que s’hi allotgen, en la pràctica s’està transformant en un 

establiment turístic. Es tracta de salvaguardar la seguretat i protecció d’aquests 

usuaris davant d’eventuals incidències, no desitjades, que poden ocórrer durant la 

seva estància, amb nomes relacionades amb la seguretat, la prevenció d’incendis i 

l’accessibilitat. 

 

Per garantir els drets de protecció del turista és imprescindible: 

 Un pla d’emergència amb telèfons d’emergència i serveis sanitaris així com un pla 

d’evacuació de l’edifici. 

 Enllumenat d’emergència en l’habitatge i en zones comunes de l’edifici quan estigui 

situat en una propietat amb divisió horitzontal. 

 Extintor en un lloc visible. 

 Els titulars dels establiments hauran de disposar d’una assegurança de 

responsabilitat civil. 

 Supressió de barreres arquitectòniques. 

 Tancament interior independent de seguretat en la porta o portes d’accés a 

l’allotjament. 

 El titular ha de posar a disposició del turista un telèfon d’atenció 24 hores que 

permeti resoldre qualsevol incidència sorgida pel normal ús de l’allotjament. 

Per garantir un entorn adequat en termes de salut i higiene alimentaria (exigible a 

qualsevol establiment anàleg): 

 Si el servei d’allotjament es complementa amb qualsevol tipus de servei de 

restauració haurà d’estar subjecte a normes de salut i higiene alimentària. 

 Normativa vigent en matèria de desinfecció, desinsectació i desratització. 

 

Per garantir els drets dels turistes relacionats amb l’accés a la informació adequada i 

suficient 

 Realitzar una publicitat veraç. 

 Incloure el número d’inscripció en el registre turístic autòcton. 

 Fer públic de forma clara el preu de l’allotjament, qualsevol altre import que s’hagi 

de satisfer; no podent cobrar cap import addicional que no hagi sigut adequadament 

publicitat amb anteriorment a la contractació del servei de l’allotjament. 
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 Comunicar de forma clara les normes de l’establiment en relació amb el seu accés 

(ubicació exacta), horaris d’entrada i sortida, accessibilitat per a persones amb 

mobilitat reduïda. 

 Establir un sistema de verificació independent dels sistemes de valoració dels 

allotjaments. 

 Prohibició d’allotjar a major nombre de persones de les que correspongui d’acord 

amb la capacitat de l’allotjament, segons el nombre de dormitoris i la llicència de 

primera ocupació de l’habitatge. 

 Concessió íntegra a una única persona usuària, responsable de la reserva 

realitzada, prohibició de la cessió per habitacions i la formalització de varis 

contractes al mateix temps respecte al mateix habitatge (ús compartit). 

 Existència de un contracte previ a la ocupació de l’establiment pel hoste que 

inclogui els preus (IVA inclòs) i els horaris i demés condicions bàsiques d’ús de 

l’allotjament. 

 Placa distintiva visible a l’entrada de l’edifici i en la que consti el número d’inscripció 

en el registre turístic habilitant de la comunitat autòctona. Proporcionar informació a 

la població en general. 

 Guia informativa sobre l’ús de les instal·lacions bàsiques així com telèfons 

d’emergència i sanitaris. 

 Fulles de reclamació del llibre degudament numerades. 

 Realitzar la inscripció del propietari en els fitxers de l’Agència Espanyola de 

Protecció de Dades per al tractament de la dades personals dels clients. 

Per a garantir els drets dels turistes relacionats amb la qualitat bàsica de l’oferta de 

l’allotjament, cal establir uns requisits fàcils de complir com una adequada climatització, 

condicions de neteja i higiene satisfactòries, disponibilitat d’espais mínims que 

permetin un allotjament apropiat. Responent al principi de proporcionalitat garantir al 

turista al menys uns estàndards anàlegs als que recull la normativa per als 

establiments reglats. 

 

Propostes per a limitar els efectes sobre la protecció local 
En destinacions urbanes en edificis d’habitatges amb ús residencial poden sorgir 

problemes de convivència amb els residents de l’edifici i del barri, i es pot produir un 

augment de preu de l’habitatge amb una conseqüent expulsió de la població resident. 
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Per evitar-ho es recomanen mecanismes tals, com efectuar com a mínim una 

comunicació a la comunitat de propietaris amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, 

promoure un ambient de convivència de l’activitat turística amb la residencial,; 

incorporar l’activitat de l’allotjament turístic en HUT en tots els processos de 

planificació urbana. A través de la planificació urbana i l’autorització de llicències 

d’activitat i usos del sòl, els municipis poden i han d’establir en el seu ordenament 

urbanístic estratègies diferenciades de localització i creixement d’aquesta oferta per 

districtes, evitant així la concentració en les zones més cèntriques i actualment ja més 

saturades. Resulta convenient establir els usos del sòl de manera totalment 

diferenciada, fomentant la oferta d’aquest tipus d’allotjament en edificis dedicats 

exclusivament a aquets activitat, tal i com ja succeeix als establiments reglats. 

És imprescindible garantir adequadament la seguretat en relació de qui fa ús del HUT, 

oferint la informació relativa a cadascun dels hostes dels HUT als cossos de seguretat 

de l’Estat; notificació que ha de realitzar el propietari o la plataforma. 

 

Propostes relacionades amb el compliment de les regulacions professionals 
S’han utilitzat diversos mètodes de classificació dels propietaris, ja sigui pel nombre de 

vegades que l’habitatge es posa en lloguer en el mercat com a HUT (mitjançant 

màxims anuals o la impossibilitat d’encadenar reserves d’hostes), o al nombre de 

propietats que s’ofereixen per part del titular de l’establiment (regulant un nombre a 

partir del qual es considera que el propietari és un professional), o limitant el nombre 

d’habitacions que cada propietari pot oferir. 

Donada la condició demostrada d’activitat onerosa en relació amb la provisió dels HUT, 

aquesta consideració té efectes tributaris. Han de tenir la consideració d’empresaris o 

professionals a efectes de l’IVA, les rentes han de tributar corresponentment i hi ha 

d’haver una adequada remuneració dels drets derivats de la propietat intel·lectual dels 

autors (televisions) tal i com es fa en l’allotjament reglat. 

 

Propostes per a fer complir els drets dels treballadors 

Els nivells d’ocupació són molt reduïts en comparació amb l’allotjament reglat. Es 

tracta generalment d’una ocupació submergida, difícilment quantificable, però existent. 
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S’ha d’impulsar doncs l’increment de la inspecció de l’activitat de serveis d’allotjament 

en lloguer d’habitatges d’ús turístic, per a aconseguir que aquells propietaris que 

utilitzin personal ocasional per a realitzar feines de neteja o d’atenció a l’hoste, 

compleixin amb les obligacions existents en matèria laboral. 

 

Propostes per a assegurar el compliment de la regulació 
La estructura de mercat dels HUT és molt més diversa que en la oferta d’allotjament 

reglat, doncs conviuen multinacionals, empreses de mida mitjana i una gran majoria de 

propietaris particulars. En les plataformes P2P no estem davant un “prestador 

intermediari”, i cal establir un reconeixement a nivell normatiu del seu vertader paper, 

doncs va més enllà de l’allotjament tècnic de dades: existeix una activitat comercial 

proactiva a nivell mundial, es facilita als propietaris eines per a la gestió de l’ocupació i 

les reserves, es recullen les qualificacions de l’oferta dels HUT realitzades pels 

consumidors que utilitzen aquesta allotjaments, i fins i tot es proveeixen en ocasions 

cobertures d’assegurances per als propietaris o es cobra una comissió. Per tant, és 

desitjable que l’administració central realitzi una declaració expressa sobre la no 

neutralitat de les plataformes d’informació i distribució digitals. 

 

A efectes de gestió, aquestes modificacions comportarien la necessitat, per part de les 

plataformes, de col·laborar amb l’administració en la comprovació del compliment dels 

requisits establerts per la normativa per a aquesta oferta d’allotjament, així com el 

compliment per la pròpia plataforma de les normes establertes en l’ordenament turístic 

autonòmic aplicables als canals d’intermediació turística. 
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Instruments d’inspecció i sanció 

L’adequat control del compliment de les normes promogudes és essencial per a la 

consecució dels fins que persegueix la regulació. Els possibles mecanismes serien: 

a) Mesures per al reforç de la inspecció 

Administració central: sobre el compliment de la legislació de propietat horitzontal, la 

seguretat nacional, la protecció de dades, les obligacions tributàries, etc. 

Administració autonòmica: sobre l’adequada dotació dels HUT, vetllant per la igualtat 

en l’aplicació de les normes en tots els allotjaments, vigilant el compliment de les 

obligacions que garanteixi els drets, tant dels turistes, com dels usuaris, actuar davant 

la presentació de queixes i reclamacions, detectar la possible prestació de serveis 

turístics no autoritzats. 

b) Certificat de conformitat i les seves revisions 

Creació d’un certificat d’inspecció turística d’habitatges (similar a la ITV o certificació 

energètica d’edificis), amb caràcter periòdic, anual o bianual. L’administració regional 

haurà de crear un registre d’entitats de verificació de la conformitat d’allotjaments 

turístics en HUT, certificat d’inspecció com a requisit previ al registre de l’establiment 

turístic. 

c) Mesures per al reforç del règim sancionador 

Persones físiques i jurídiques responsables, tipificació de les infraccions (molt greus, 

greus i lleus), tipologia de les sancions aplicables (multes, suspensió temporal de 

l’activitat...), quantificació de les multes. 

d) La capacitació dels agents involucrats i la difusió i sensibilització dels usuaris 

e) La coordinació interadministrativa 

Evitar el solapament de competències o la presa de mesures contradictòries. 

f) La disponibilitat d’estadístiques oficials 

Mentre que l’allotjament reglat és objecte d’estudi exhaustiu per part de les institucions 

estadístiques (estatal, autonòmiques i inclús en ocasions municipals), no hi ha una 

informació clara i objectiva sobre la oferta de HUT. Es tractaria d’una mesura de 

control més estratègica que tàctica, però que permetria observar l’evolució d’aquesta 

oferta, dels seus preus i rendibilitats, així com la seva distribució des de el punt de 

vista geogràfic.   
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9. UN MARC DE REFERÈNCIA, LA DIRECTIVA EUROPEA 2006/123/CE 

Les mesures urbanístiques en relació als fluxos turístics, son encara un territori poc 

explorat al nostre país, si més no pel que fa a la ciutat. Tradicionalment, i en particular 

a Espanya, el turisme ha fomentat inversions focalitzades en aprofitar al màxim el sòl 

de la costa i, sobre tot a nivell d’institucions municipals, ha afavorit actuacions de forta 

contundència sobre els centres històrics, transformats d’acord a expectatives 

estètiques (i especulatives) molt potents. 

La novetat representada pel boom de l’anomenat turisme urbà (i de baix cost) dels 

últims anys culmina un procés de profund replantejament de com fer ciutat i territori, i 

per a qui, endegat des de la dècada dels vuitanta amb la progressiva transformació de 

la societat urbana de industrial a una societat de serveis. El turisme és, doncs, 

l’element més complicat de gestionar per part de la cultura urbanística referida a la 

ciutat i als territoris consolidats, encara més si tenim en compte la seva naturalesa 

global de potent motor de persones i recursos econòmics. 

A Espanya, aquesta nova dimensió global del turisme trenca amb la tradició del sol i 

platja en el sentit que introdueix noves maneres de visitar i, consegüentment, de viure 

l’entorn urbà i comença a mostrar els límits de les planificacions actuals. 

Cal fer una lectura mirant llur relació amb els respectius territoris, fixant-nos en 

aspectes com l’antiguitat del planejament, les mides demogràfiques i de superfície i les 

polítiques envers el patrimoni arquitectònic. Desprès cal aproximar-se als reglaments 

sobre l’allotjament turístic, en particular als habitatges d’ús turístic, i com aquesta 

tipologia es relaciona amb la resta de l’oferta hotelera i amb el veïnat. 

Tot i ser útil, aquesta comparació no sempre resulta plenament aclaridora, degut a les 

diferents maneres amb que les institucions municipals i comunitats autonòmiques 

regulen el tema i ordenen les dades. No ha resultat senzill trobar estudis on esbrinar, 

dins de l’àmbit espanyol, possibles “bones pràctiques” urbanístiques a prendre com a 

exemple de mesures eficaces a l’hora de regular els aspectes més conflictius de la que 

ara acostumem a dir-ne “massificació turística”. 

La comparació entre les diferents realitats examinades fins ara ens diu que el 

problema és encara massa recent per individualitzar pautes jurídiques aplicables amb 

efectes eficients. Tanmateix podem presagiar alguns criteris que semblen obrir camins 

prometedors. Una política de defensa i promoció patrimonial dirigida al manteniment 
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de l’ús residencial i al foment de la vida de barri, també mitjançant l’adopció de 

mesures fiscals adients, sembla ser una estratègia eficaç, així com la intensificació 

dels enllaços entre la ciutat i el seu territori a través de xarxes culturals i patrimonials 

dotades de sentit social i musculatura administrativa i promocional. 

En tot cas, tot sembla indicar que el camí més complicat, i no exempt del risc de 

generar efectes oposats als desitjats, és la regulació exclusiva i directa de l’allotjament, 

sobre tot dels habitatges d’ús turístic, mentre que una política urbanística amb visió de 

conjunt i projectada més enllà del territori municipal pot traduir-se en disposicions 

efectives i de llarg termini. 

Es ben cert que en relació al tema de l’establiment del límit de places, la Llei 8/2012 

preveu en el seu article 5.3, que els plans d’intervenció en àmbits turístics (PIAT) i, 

quan pertoqui, els plans territorials insulars (PTI) poden establir la densitat global 

màxima de població. D’aquesta determinació es pot desprendre que aquest PIAT, o en 

els seu cas els PTI poden establir un límit màxim, una densitat màxima de població, o 

el que és el mateix, un nombre màxim de places. Podrien establir aquest límit pel 

conjunt de l’illa de Mallorca, però també per diferents zones, com també queda reflectit 

en el mateix article. 

S’ha de tenir molt present la directiva Europea 2006/123/CE, de 12 de desembre de 

2006, relativa als serveis dels mercats interiors, que té com a objectiu establir de forma 

real i efectiva la llibertat d’establiment i de prestació de serveis. Aquesta Directiva té 

com a principi general que no són possibles procediments d’autorització que 

condicionin la llibertat d’establiment. No obstant això, regula les situacions que poden 

modular aquest principi general, apuntant tres condicions anomenades triple test, que 

són: 

a) L’absència de criteris discriminatoris, 

b) la necessitat d’existència d’una raó imperiosa d’interès general, i 

c) que l’objectiu perseguit no es pugui aconseguir mitjançant una mesura menys 

restrictiva, en concret, perquè un control a posteriori es produiria massa tard per ser 

realment eficaç. 

Pel que fa a les raons imperioses d’interès general es recull un llistat que abasta tipus 

diferents com: l’ordre públic, la seguretat pública, la seguretat vial, la protecció civil, la 

salut pública, la preservació de l’equilibri financer del règim de seguretat social, la 
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protecció dels consumidors, dels destinataris de serveis dels treballadors, les 

exigències de la bona fe en les transaccions comercials, la lluita contra el frau, la 

protecció del medi ambient i de l’entorn urbà (inclosa la planificació urbana i rural), la 

sanitat animal, la propietat intel·lectual i industrial, la conservació del patrimoni històric 

i artístic nacional i els objectius de la política social i cultural. 

En aquest sentit, a les Illes Balears, en general, i a Mallorca en particular, cal tenir en 

compte les següents raons imperioses d’interès general, per tal de posar un límit al 

número de places global. 

- Illeïtat. La condició insular de Mallorca, és un fet particular i específic que cal tenir 

en consideració a l’hora d’ordenar l’activitat turística. Per la seva condició, les illes 

tenen recursos limitats, i depenen de manera important de les connexions amb els 

continents pel seu abastament. Recursos com l’aigua, l’energia o el territori, cal 

considerar-los com a limitats a les illes, motiu pel qual es fa més necessària la 

regulació de les activitats que s’hi duen a terme, com per exemple el turisme. De la 

mateixa manera, els territoris i el medi ambient insular també tenen més dificultats 

per a assimilar els efluents derivats de les activitats que s’hi produeixen, ja siguin 

residus sòlids, líquids o efluents gasosos a l’atmosfera. 

- Per tant, la capacitat d’acollida del territori, la disponibilitat de recursos i de les 

infraestructures adequades i suficients per a proporcionar-los amb condicions de 

qualitat i suficiència i per al tractament dels efluents hauria de ser doncs un factor 

condicionant imperiosament necessari per l’ordenació d’activitats, com el turisme. 

- Per altra banda, també es fa necessari protegir el model turístic i econòmic de 

Mallorca d’aquells processos que poden contribuir al col·lapse i degradació de la 

destinació. Un excés de places turístiques seria, sens dubte, una amenaça per la 

qualitat del medi ambient i territori de l’illa, que és un dels recursos essencials de 

l’activitat. 

- En consonància amb l’objectiu de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, 

segons allò previst a l’acord de París de desembre de 2015, es fa necessària la 

introducció de mesures de contenció.  A l’àmbit de l’illa de Mallorca, això passa per 

a la introducció de mesures que suposin una contenció dels desplaçaments. Per 

tant, l’establiment de límits de places, s’ha d’entendre també com una mesura 

d’interès general, per a contribuir la millora del medi ambient global. 
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Els PIAT també poden establir aquests límits per zones i àmbits com es desprèn de 

l’article 5 de la Llei 8/2012. En aquests cas les raons d’interès general vendrien 

relacionades amb els següents aspectes: 

- Conservar la identitat territorial i social dels diferents àmbits que integren l’illa de 

Mallorca. Si se superen els límits de la capacitat d’acollida, per cada una de les 

zones, es podrien produir conseqüències que impliquin la pèrdua d’identitat i de les 

característiques que defineixen l’essència de cada una d’elles. 

- Adequar la capacitat d’allotjament a la capacitat de càrrega per zones, això és als 

recursos disponibles, la capacitat d’assimilació del territori i del medi, les 

infraestructures disponibles, al territori o al paisatge. 

- Per lluitar contra els efectes del canvi climàtic, segons els objectius prevists als 

acords de París de desembre de 2015. Amb una correcte distribució de les places 

turístiques per zones es podria contribuir a l’estalvi de desplaçaments amb vehicles 

motoritzats, i reduir així les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

- Protegir el model turístic de cada una de les zones i evitar així processos de 

saturació i degradació de les destinacions turístiques, com a conseqüència de la 

sobreexplotació d’infraestructures, equipaments, serveis, etc. 

 

L’aparició i expansió del fenomen dels habitatges d’ús turístic ha introduït  diverses 

externalitats, que hauran de ser tractades en el PIAT. Aquest no és un fet exclusiu de 

Mallorca, sinó que el trobem, com hem tingut la oportunitat d’analitzar en detall, a 

moltes altres destinacions internacionals. 

Força de les principals destinacions mundials han reaccionat amb celeritat al 

creixement exponencial del lloguer d'habitatges per al seu ús turístic, per a establir, 

segons diferents models i objectius, un marc normatiu que respongui al seu creixement 

i limiti els seus efectes adversos. 

Les principals iniciatives són de grans capitals, i que en canvi no existeix en força 

casos una visió amplia a nivell de país o regional. Hem trobat ben poques que es 

referissin a territoris d’una certa extensió amb zones considerades madures. 

Algunes, entre les principals qüestions tractades en les iniciatives consultades es 

resumeixen a continuació, classificades per externalitats, i per aquells països de la UE, 

que tenen un marc competencial semblant al balear: 
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- Protecció de la convivència i de la població local. En aquest sentit per exemple 

la ciutat de París, per tal de preservar els barris del centre per als residents i 

controlar el creixement de l’allotjament turístic, exigeix el canvi d’ús de residencial a 

turístic, atès que entén que no es tracta d’una residència permanent. Els propietaris 

per poder llogar un habitatge per estades curtes han de sol·licitar una autorització 

que permeti el canvi d’ús. D’aquest tràmit queden exempts els habitatges habituals. 

A Berlín la motivació principal per a la regulació dels habitatges turístics és la 

protecció de l’accés a l’habitatge, i es pretén és garantir una oferta suficient i 

adequada d’habitatges amb la finalitat d’evitar que els preus dels lloguers pugin i 

que com a conseqüència els habitants de la ciutat amb recursos econòmics limitats 
hagin d’abandonar els seus immobles per raons econòmiques. Entre les mesures 

adoptades destaca que de manera semblant a París, s’ha de sol·licitar un canvi d’ús 

de l’habitatge de residencial a secundari, en cas que sigui necessari; l’habitatge no 

pot estar situat en aquelles zones que tenen una major escassetat d’habitatges 

residencials i s’ha de pagar una taxa per a compensar el canvi d’ús. 

- Garantir les dotacions mínimes. Algunes ciutats italianes han apostat per la 

introducció de condicions mínimes en la regulació dels habitatges d’ús turístic. A 

Roma, per exemple, s’inclouen condicions de disseny de l’habitatge com la 

necessitat que les habitacions tinguin porta i finestra, condicions de superfície per 

hoste, condicions mínimes de banys... 

A Milà també es preveuen mesures de disseny de l’habitatge o habitacions llogades 

i d’altres sobre serveis i manteniment de l’allotjament. 
- Seguretat i integritat física. En aquest sentit, a Amsterdam s’aposta especialment 

per la protecció dels residents i comunitats de propietaris. S’inclou així un límit 

màxim d’hostes (4 per immoble al mateix temps) que es poden allotjar al mateix 

temps, o la necessitat de complir les mesures contra incendis per a protegir tant 

hostes com el veïnat. 
- Diferenciació entre activitat complementària i activitat empresarial. Així a 

Roma o Milà es preveu que s’hagi de considerar empresari a aquell que llogui més 

de tres habitatges d’ús turístic. A Amsterdam es permet el lloguer d’habitatges 

sempre i quan sigui un hobby (els habitatges no són hotels); el lloguer turístic 

d’habitatges no pot tenir aparença de negoci, i segons això es limita a 60 dies l’any 

el lloguer d’habitatges particulars, com una activitat no habitual. 
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En conclusió, a la majoria d’exemples analitzats la regulació dels habitatges turístics 

respon, malgrat el que expressa la Directiva Europea, bàsicament als següents motius: 

- Harmonitzar els usos residencials i econòmics, amb la finalitat d’evitar molèsties als 

residents i garantir la seva seguretat i protecció 

- Assegurar que la població pugui tenir accés a un habitatge digne i assequible 

- Assegurar que els usuaris dels habitatges d’ús turístic tinguin totes les garanties 

d’habitabilitat 

 

I la manera d’implementar-les té tanmateix característiques força comunes, com ara: 

- Conèixer el més abastament possible la veritable dimensió i característiques del 

fenomen 

- Procedir a legalitzar tots els pisos d’ús turístic que compleixin amb les condicions 

establertes i a regular tot l’aconsellable (zonificació, característiques físiques, 

limitació de places, establiment de taxes, per tal de disposar d’un bon recolzament 

legal 

- Prendre les mesures a partir d’un consens tan ampli com sigui possible, i molt 

particularment, amb un ampli acord amb les plataformes comercialitzadores.  

 

Tots aquests són aspectes que s’hauran de tenir molt en compte al dissenyar una 

política específica per el tractament dels habitatges d’ús turístic a Mallorca. 
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10. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 8/2012 

En la reunió de maig de seguiment del procés de redacció d’aquest PIAT es va 

debatre un document de treball de la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, 

Recerca i Turisme, anomenat Proposta sobre una modificació de la Llei 8/2012, de 19 

de juliol, de turisme de les Illes Balears, pel que fa a les empreses comercialitzadores 

d’estades turístiques a habitatges. 

Aquest document inclou propostes de modificació de l’articulat de la Llei 8/2012 a fi de 

regular els habitatges objecte de comercialització turística., en funció de dues línies 

principals: 

1. La necessitat d’establir un sostre al total de places turístiques de les illes, tot 

eliminant-ne les excepcions i, en conseqüència, regular que els habitatges turístics que 

a partir d’ara es pretenguin obrir també hagin d’aportar les places corresponents. 

2. La conveniència d’incloure en les possibilitats de comercialització els pisos o 

habitatges situats a edificis plurifamiliars. 

Les alternatives que es van contemplar respecte a aquest darrer punt eren 

essencialment dues: 

1. La primera, per la que s’inclinava el Departament Jurídic de la Conselleria, per 

considerar-la la via més adequada, era que fossin els PIAT els que determinessin les 

zones i intensitats en què es podia dur a terme aquesta comercialització en l’àmbit de 

cada illa o bé que fixessin les directrius per als plans territorials insulars i per als plans 

municipals. 

2. Ara bé, com això podria suposar un clar endarreriment en algunes illes que no 

havien iniciat els corresponents PIAT, es va començar a treballar en una via més àgil i 

ràpida (un projecte de llei), perquè els municipis es poguessin manifestar ja al respecte, 

i les seves previsions poguessin posteriorment ser assumides o corregides pels PIAT. 

Aquest règim transitori consistiria a establir un procediment específic i amb reducció de 

terminis que pogués fer més àgil una modificació concreta dels planejaments 

municipals per regular l’ús residencial turístic. D’aquesta manera, serien els 

ajuntaments que decidirien si volen nous habitatges comercialitzats turísticament al 

seu terme, i les zones i la intensitat d’aquests. 
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Cal no oblidar que la Comunitat Autònoma té competència exclusiva en qüestions de 

turisme, ordenació del territori i urbanisme; i per tant, per regular allotjaments turístics i 

habitatges que es comercialitzen turísticament. 

L’esborrany que es presenta suposa una clara continuïtat de les normes prèvies, i, en 

particular de les següents: 

Llei 2/1999, de 24 de març, general turística, que configura habitatges turístics de 

vacances entesos com a allotjaments turístics 

Llei 2/2005, de 22 de marc, de comercialització d’estades turístiques a habitatges 

Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, que amplia possibilitats als 

habitatges aparellats sotmesos al règim de propietat horitzontal i als habitatges 

unifamiliars entre mitgeres (si únics a la parcel·la) 

Cal recordar també que en els plans territorials i municipals manca en general de 

previsió de regulació de l’ús residencial amb finalitat turística. 

És per això que l’objectiu de l’esborrany és regular de manera definitiva l’arrendament 

turístic dut a terme a qualsevol tipus d’habitatges d’ús residencial, inclosos els 

habitatges plurifamiliars sotmesos al règim de propietat horitzontal; això és, el que es 

dugui a terme als coneguts com a blocs de pisos o als habitatges adossats, i fer-ho a 

partir de certes premisses: 

Els usuaris d’habitatges turístics són turistes, i cal per tant comptabilitzar-los i 

comptabilitzar les places. 

Cal definir la capacitat d’acollida (sostre i places) en funció dels recursos (naturals, 

culturals, infraestructures, transport...) 

Cal tenir en compte la dimensió urbanística de la problemàtica (planificació urbanística, 

competència dels consells insulars i ajuntaments) 

Cal atendre a la convivència, als efectes col·laterals (increment preu lloguers i 

desplaçament residents); dèficits urbanístics; impacte en el medi 

En funció d’aquestes consideracions es fan varies propostes, que essencialment 

plantegen: 

1. Que només puguin presentar la declaració responsable d’inici d’activitat turística els 

habitatges que compleixin les condicions determinades de manera expressa pels 

diferents instruments d’ordenació territorial i urbanística, especialment els plans 
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municipals d’ordenació urbana, que s’hauran de modificar, si volen admetre la 

comercialització d’estades turístiques a habitatges al seu nucli municipal. 

2. Que atès el lent procediment de modificació dels plans, se elabori de manera 

simultània a la present regulació una modificació de la Llei 2/2014, de 25 de març, 

d’ordenació i ús del sol, per tal de possibilitar un procediment àgil i ràpid, però, alhora, 

que compleixi les exigències bàsiques, a fi que els ajuntaments puguin, en breu termini, 

dur a terme la regulació urbanística adient. 

3. Es proposen eliminar les exempcions al rati turístic (llevat dels hotels de ciutat i el 

turisme d’interior). 

4. Establir deures usuaris i empreses turístiques (acords intermediaris-Govern Balear). 

5. Definir el concepte de comercialització d’estades i els seus requisits, així com els 

dels serveis turístics i equipaments necessaris. 

6. Establir còmputs de places (i de les possibles baixes de HUTs). 

En l’ampli i interessant debat que es va suscitar vam defendre que la opció d’admetre 

habitatges d’ús turístic en edificis plurifamiliars era potser precipitat, obrint la caixa dels 

trons, sense haver abans pogut regular unes activitats, ara per ara, mol difícils de 

controlar. Bons coneixedors d’aquesta problemàtica van defensar en canvi que es 

tractava d’una realitat incontestable, que calia reconèixer-la i regular-la adequadament. 

Per això es va estimar prudent establir tot un seguit de cauteles: 

a) Construir lo abans possible una base de dades prou rigorosa, incorporant aquesta 

temàtica al PIAT de forma prioritària i urgent 

b) Arribar a un pacte social, amb el conjunt d’agents que hi tenen a veure amb aquest 

tema (inclosos representants de residents) i molt particularment, a acords de 

col·laboració amb les principals plataformes comercialitzadores. 

c) Cercar instruments de regulació flexibles i proactius (vers un model de nou turisme 

que ajudi a reduir la estacionalitat) 

d) No “obrir l’aixeta” fins a conèixer les veritables dimensions del problemes, cercant 

d’aflorar tot el que hi ha i legalitzar allò que compleixi amb determinades condicions 

e) No animar l’increment d’aquest tipus d’activitat,  sense establir i vigilar estrictament 

la limitació en el número de places 

f) Establir un clar règim de taxes i de sancions. 
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11. ALGUNES CONSIDERACIONS 

En les diferents ciutats i territoris on s’ha cercat de regular la modalitat dels habitatges 

d’ús turístic l’objectiu comú ha estat tractar de fer-los compatibles amb un model de 

desenvolupament (urbà o territorial) sostenible, basat en la garantia de drets i millora 

de la qualitat de vida de la població resident. 

En cap dels casos es nega el lliure establiment d'empresa i de serveis i es parteix de 

que tota intervenció en aquesta activitat econòmica ha d’estar justificades en la 

defensa de l’interès general, però alhora de la garantia d’uns drets que es veuen en 

perill per l’increment d’allotjaments turístics tenint en compte els seus efectes derivats. 

Es tracta doncs de garantir el dret a l’habitatge, al descans i a la intimitat dels veïns, el 

dret a la mobilitat i a un medi ambient saludable i adequat, així com també d’assegurar 

la massa crítica de població permanent que permeti dotar de serveis públics el territori 

(equipaments i serveis) així com de garantir la mixtura d’usos en els espais públics i en 

els locals de pública concurrència. 

Defensar aquests drets per evitar els desequilibris del mercat en implantar usos és un 

repte fonamental del planejament. 

La situació de Mallorca respecte als HUT és quantitativament (més de 125.000 places) 

força més preocupant que en la major part de les ciutats i destinacions turístiques 

analitzades. Però a més, una proporció considerable d’aquestes places es produeixen 

en sòl rústic, i moltes més de la meitat no estan registrades. 

 

Si la sostenibilitat ha de ser un criteri bàsic en tota intervenció que pretengui regular 

aquest fenomen, cal establir uns criteris bàsics relacionats amb les seves diferents 

dimensions: 

Social (garantir el dret fonamental a l’habitatge; la bona habitabilitat, la convivència i el 

descans en les zones residencials, així com al manteniment del caràcter sociocultural 

de barris i nuclis). 
Ambiental (garantir el dret fonamental a un medi ambient adequat i la millora de les 

condicions soci-ambientals de l’espai públic, la qualitat urbana i la mobilitat. 
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Econòmica (garantir l'interès general i el bé comú en l’exercici del dret a la llibertat 

d’establiment i de prestació de serveis, així com el desenvolupament de l’economia 

cooperativa i de proximitat i l’activitat turística desenvolupada de forma responsable. 

Un cop analitzades dos posicions tan clarament contraposades, com la defensada per 

la Comissió Nacional del Mercat de la Competència i la d’Exceltur, Aliança per a 

l’Excel·lència Turística, es tracta de trobar un adequat balanç entre els arguments 

d’uns i altres, guiats sempre per la defensa de l’interès general, que inclou la del lliure 

exercici de les activitats econòmiques i d’una competència lleial. 
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