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TEMA 4 – PROCESSOS PRODUCTIUS EN EMPRESES D'ALLOTJAMENT (I): LA 
GESTIÓ DE RESERVES 

 
PRÀCTICA 1 
 
Sigui un establiment de turisme rural amb 5 unitats d'allotjament. 
 Representar la situació en un PLANNING nominal amb les següents dades per al mes de 
Març: 
 
-L'establiment compta amb 4 habitacions dobles i 1 suite. 
-L'hotel obre les seves portes el dia 1 comptant amb 2 reserves per 2 nits d'habitacions 
dobles. 
-El dia 2 confirma una reserva de 3 dobles amb entrada el dia 8 i sortida el dia 9. 
-Per al dia 3 s'ha contractat amb una empresa el total de les habitacions per fer un viatge 
d'incentiu per als seus directius amb una durada de 3 nits. 
-El dia 3 rep una reserva a través d'un intermediari per la suite sol·licitant entrada dia 5 i 
sortida dia 9.  
-El dia 4 rep una sol·licitud de reserva per 2 habitacions dobles amb entrada el dia 6 i sortida 
el dia 10. 
 
PRÀCTICA 2 
 
Contestar a les següents preguntes, en relació al Decret 19/1997 que constitueix el marc 
regulador de preus i reserves en establiments hotelers de la Comunitat Valenciana. 
 

a) Les empreses d'allotjament turístic podran fixar els seus preus lliurement, sense més 
obligació que el publicitar els seus preus amb l'IVA inclòs? 

b) Solament s'han de comunicar els preus fixats a l'administració quan l'establiment 
comença a funcionar? 

c) Els preus de les habitacions i el règim alimentós figuressin obligatòriament en la 
recepció de l'establiment? 

d) Únicament és necessari la comunicació del preu que li serà aplicat a un client de 
forma verbal? 

e) Un client amb reserva per a un dia determinat en un hotel, arriba al mateix a les 
14’00 hrs. i en recepció li comuniquen que ha d'esperar per gaudir de la seva 
habitació 1 hora. Pot el client realitzar una reclamació administrativa contra l'hotel 
per aquest període d'espera? 

f) Un client avisa amb 3 dies d'antelació, la seva intenció de perllongar l'estada 
inicialment prevista, per motius de negocis. Pot l'establiment negar-se a aquesta 
sol·licitud? 

g) Està obligat l'establiment a allotjar a un client en aquella unitat d'allotjament on el 
client sol·liciti per la seva situació? 

h) Un client sol·licita una habitació en un hotel per 3 nits para dins d'una setmana, amb 
una tarifa de 60 €/hab. impostos inclosos. Quina quantitat màxima podrà demanar 
l'establiment, com a bestreta, per confirmar la reserva? 

i) En el cas anterior, el client anul·la la reserva 2 dies abans de la seva arribada 
prevista. Quina quantitat podrà quedar-se l'establiment per despeses d'anul·lació? 

j) L'endemà de l'anul·lació, el client crida a l'establiment dient que finalment sí pot 
anar. Està obligat l'establiment a prestar-li el servei inicialment contractat? 
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PRÀCTICA 3 
 
Tenim un establiment amb un problema d'Overbooking, ja que té previstes tres entrades i 
solament té dues habitacions disponibles. Les dades són: 

 
 CLIENT AGENCIA  PREU 
  
       1  IMSERSO     20 € 
       2  Viatges Marcelo    30 € 
       3  Balcona viatges    40 €  
  

Una de les entrades haurà de pernoctar durant dues nits a un altre hotel, que ens costa 60 
€/nit al ser de superior categoria. 

 
Si fossis responsable de reserves, quin client desviaries a l'altre hotel, amb la finalitat de 
minimitzar els costos per Overbooking? Argumenta la teva resposta. 
 
 
PRÀCTICA 4 
 

a) Sigui una Tarifa-Rack de 70 € per habitació en un hotel que compta amb 150 
habitacions. Si s'han venut 50 habitacions a 50 € i 60 habitacions a 65 €. Calcular 
quin ha estat el rendiment segons el multiplicador del YIELD MANAGEMENT. 
(Solució: 61%) 

 
b) Sigui un hotel de 150 habitacions, amb una tarifa oficial de 70 € i l'indicador de la 

qual de YIELD MANAGEMENT és  de 0.61. En un període d'un mes amb un 70 % 
d'ocupació a una tarifa mitjana de 61 € ens produiria el mateix que un 90 % 
d'ocupació a una tarifa mitjana de…? (Solució: 47.4 €/Hab.) 

 
c) Calcular el REVPAR per a aquest establiment en el cas (a) i en el cas (b). 

(Solució: 42.7 €/Hab.) 
 

d) Si el YIELD MANAGEMENT fos del 0.75 en quina xifra se situaria el REVPAR per 
al cas (a)?  
(Solució: 52.5 €/Hab.) 
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PRÀCTICA 5  TREBALL AUTÒNOM 
 
No es resoldrà en classe. Serveix per practicar. Inclou solucions. 
 
Completi el següent Planning Nominal per a un hotel rural amb 4 habitacions dobles i 1 suite amb 
les següents dades per al mes d'octubre. 

a) El dia 5 d'octubre es reben 3 peticions de reserva d'habitacions dobles amb data 
d'entrada el dia 10 d'octubre per 3 nits. 

b) Un client ha reservat les habitacions dobles per celebrar una convenció a l'hotel 
amb data d'entrada el 13 i de sortida el 18. 

c) El dia 9 d'octubre es rep una reserva d'una habitació doble amb data d'entrada el 
14 d'octubre i sortida el 16. 

d) El dia 12 d'octubre es rep una reserva d'un grup per llogar 3 habitacions dobles 
amb entrada el 17 i sortida el 19 de desembre. 

e) El dia 15 se sol·licita una reserva de 2 dobles amb entrada el 16 i sortida el 19. 
 
Si hi hagués algun problema a l'hora d'efectuar aquestes reserves, comenti quins suggeriments 
planteja per resoldre-les. 

 
Dia 

 
Habitació 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Doble 1           

Doble 2           

Doble 3           

Doble 4           

Suite           
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