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NOTA DE PREMSA - 17 DE JUNY 2017

Turisme tramita 50.557 noves places turístiques per Mallorca.

Mallorca augmentarà un 15% les places turístiques legals per la manca d'una moratòria.
Es tramiten 39.004 noves places de lloguer turístic, més de les autoritzades en tota la
història.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terraferida ha tingut accés a dades oficials de la Conselleria de Turisme que mostren com s’estan
tramitant 50.557 noves places turístiques per a l'illa de Mallorca. Aquestes noves places faran créixer
l’oferta turística global existent a Mallorca, que actualment és de 333.165 places, en més d'un 15%, un
percentatge extraordinari que previsiblement seguirà augmentant per dues raons: l'efecte crida
provocat per la reforma de la llei turística i l'absència de cap moratòria ni restricció que freni l'allau de
peticions de noves llicències.
D’aquestes 50.557 places en tramitació, 39.004 corresponen a lloguer turístic i 11.553 a places
turístiques de diferents categories (hotels, agroturismes, turisme d’interior, etc.). Com pot veure’s en el
Gràfic 1 ha estat en els darrers poc més de dos anys que han augmentat de forma molt significativa el
nombre de llicències i places.
El vertader allau l’ha propiciat el lloguer turístic. Tant és així que en els quatre primers mesos de 2017
s’han tramitat 26 llicències amb 1.484 places turístiques hoteleres de diferents categories i 1.569
llicències de lloguer turístic amb 10.133 places. Pel que fa a lloguer turístic (Gràfic 2), i només en els
mesos que portem de 2017, s’han tramitat més llicències que en tot l’any 2015. Encara més, l’any 2016
també es van tramitar més del doble de llicències que a l’any anterior.

Gràfic 1. Nombre de places turístiques en tramitació.
Els darrers 17 mesos s'han tramitat més llicències que en els 5 anys anteriors.
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L'allau de peticions de llicències per noves places es va disparar a partir de l'anunci de la tramitació de
l'avantprojecte de llei turística, dia 9 de desembre de 2016 (Gràfic 3). Sols dins la segona quinzena de
desembre del 2016 es van registrar 406 peticions de llicències que comporten 2.558 places noves. La
sol·licitud de peticions de llicències provocada per l'anunci de la tramitació de l'avantprojecte de llei va
ser espectacular els darrers dies de l'any. Sols els dies 29 i 30 de desembre es van tramitar 183 noves
llicències per 1.161 places. En total, les places tramitades al desembre del 2016 freguen les 3.500. L'altra
data clau per entendre l’entrada de noves places turístiques és el 7 d'abril de 2017, dia en què es va
aprovar el projecte de llei en Consell de Govern. Aquest mes d'abril i les setmanes anteriors, els registres
de la Conselleria de Turisme feien fum: es van tramitar més de 7.000 noves places turístiques en poques
setmanes. Les dades disponibles arriben fins al 27 de maig de 2017, dins aquest mes ja s'hi han registrat
69 establiments i 1.403 noves places turístiques.

Gràfic 2. Nombre de llicències de lloguer turístic en tramitació.

Des d’aquesta fita, fins a maig del 2017, s’han tramitant 2.115 nous establiments de lloguer turístic amb
un total de 13.622 places, que han obtingut llicència per la via ràpida amb una senzilla Declaració
Responsable (DRIAT), com també ocorria abans de l’anunci de la tramitació de l’avantprojecte (Gràfic 3).
Entre les places existents i les noves places ja sumen un total 77.952 places de lloguer turístic fins al 27
de maig. Les dades mostren com els darrers mesos s'han tramitat el 21,17 % del total de les places
existents, augment tan alt com innecessàri que podria haver-se evitat amb una moratòria.
La xifra global de 50.557 noves places turístiques per l'illa de Mallorca no és atribuïble a la perversa Llei
Delgado. Del total d’establiments i places en tràmit, fins a 4.855 establiments (80%) i 34.474 places
(70%) s'han tramitat dins aquesta legislatura (Gràfic 4). En definitiva, l’anunci d’una nova regulació
turística sense establir cap moratòria, ha suposat una amnistia de facto. Tot i que els responsables de
turisme reben aquesta gran quantitat de peticions de noves llicències i places fa mesos, no han volgut
establir cap moratòria, restricció ni mesura per controlar-la ni frenar-la. És més, el propi Conseller de
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turisme ha recorregut molts de pobles per explicar la nova regulació i ha esperonat a la gent a fer via per
tramitar llicències abans que entrés en vigor la nova regulació.
Recordem que diferents entitats com Terraferida, la plataforma Sense Límits no hi ha Futur, el GEN-GOB
Eivissa, el GOB Mallorca, la Federació de Veïns de Palma, la plataforma Ciutat Per Qui l'Habita i el mateix
Consell d'Eivissa havien demanat reiteradament aquesta moratòria.
Els darrers mesos la Conselleria de Turisme ha anunciat un sostre de places turístiques per a cada illa.
Aquest sostre segons Pilar Carbonell (Directora General de Turisme) es situava en 43.620 places
turístiques per Mallorca. Un sostre que tanmateix ja ha estat superat en mes de 7.000 places abans
d'entrar en vigor la llei. Si totes aquestes places s'aproven de forma definitiva, l'actual Govern de les
Illes passarà a la història per haver permès el creixement de places turístiques més gran de la història
de les illes en sols 2 anys.

Gràfic 3. Places turístiques registrades per llicència tramitada. Gener 2016-Abril 2017.
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Gràfic 4. Nombre de places turístiques en tràmit pel Govern del Canvi

Informació complementària:
Hem generat més gràfics relatius al creixement de places turístiques, els teniu a: http://bit.ly/2sOPBL7
http://ib3tv.com/carta?id=c00a6226-1d6f-4619-8b1c-6e11ee0293b3&type=TV
Pilar Carbonell. Minut 15. Al “Dues Voltes” a IB3TV, sobre el sostre de places a pregunta de Terraferida.

https://twitter.com/bielbarcelo/status/868821108761522178 (28 de maig 2017)

---------------Per més informació:
Jaume Adrover (627 733795) o Xim Valdivielso (661 355 366).
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