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A.
ANTECEDENTS

01
Marc general de la política turística

Política turística

PRIORITATS



Impulsar i coordinar accions per afavorir l’encaix del turisme a la
ciutat amb l’objectiu de maximitzar els efectes positius de l’activitat
turística i minimitzar les seves externalitats negatives.



Desenvolupar un turisme responsable i sostenible que incideixi en la
millora tant de la qualitat de vida de la ciutadania, com de
l’experiència dels visitants.



Impulsar el procés participatiu sobre el model turístic de Barcelona.
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Mesura de Govern: Impuls del procés
participatiu sobre el model turístic de
Barcelona
20 de juliol de 2015

Accions recollides a la mesura de Govern (juliol 2015)



Suspensió de tramitació i llicències d’establiments d’allotjament turístic,
residències d’estudiants i albergs de joventut.



Elaboració del Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics.



Creació d’un Consell Turisme i Ciutat, com a òrgan de participació sectorial de
l’Ajuntament de Barcelona en l’àmbit de les polítiques i estratègies sobre el
turisme a la ciutat.



Actualització del Pla Estratègic de Turisme de la ciutat de Barcelona (20102015) per un nou període 2016-2020.



Impost d’estades a establiments turístics (IEET) que ha de representar un
retorn econòmic efectiu dels turistes cap a la comunitat de la destinació i suposa
un avenç en la seva participació responsable dels costos del turisme.



Estudiar l’impuls de mesures per fer front als allotjaments turístics il.legals.

Consell Turisme i Ciutat



És l’òrgan de participació sectorial de l’Ajuntament de Barcelona a
l’àmbit de les polítiques i estratègies sobre el turisme a la ciutat.



Es constitueix com un espai de trobada entre una representació àmplia
i plural de la ciutadania i el govern local que permeti exercir el dret a la
participació en el marc institucional més adient, generant reflexió i
propostes que contribueixin a l’estratègia de l’acció municipal per
definir el model de turisme i la seva gestió en el marc del model de
ciutat.

Consell Turisme i Ciutat

FUNCIONS


Assessorar al govern municipal sobre les iniciatives, les polítiques i
les línies estratègiques de l’acció municipal en l’àmbit del turisme.



Proposar mesures d’actuació referides al turisme per garantir la seva
sostenibilitat i la qualitat de vida a la ciutat.



Elaborar estudis o dictàmens sobre temes propis del seu àmbit
sectorial.



Elaborar un informe anual sobre la situació del turisme a la ciutat de
Barcelona on hi figuren les actuacions més destacades que s’hagin
realitzat en aquest camp.

Consell Turisme i Ciutat

COMPOSICIÓ


El Consell Turisme i Ciutat, presidit per l’Alcaldessa, haurà de comptar
amb representants d’entitats d’àmbit de ciutat del sector del turisme,
gremis i professionals, d’entitats de cultura, sindicats, mediambientals,
veïnals i d’àmbit territorial, persones expertes i persones tècniques
municipals, així com representants de cadascun dels grups municipals.



Adscrit funcionalment a la Primera Tinència d’Alcaldia, -que li dóna
suport tècnic i administratiu a través de la Gerència d’Ocupació,
Empresa i Turisme-.

Pla Estratègic de Turisme 2016-2020

OBJECTIUS


Generar coneixement públic entorn al turisme a través de l’anàlisi en
profunditat de la conjuntura actual i els escenaris de futur, del debat
amb els agents socials (públics, privats i comunitaris) i dels informes
d’experts encarregats.



Elaborar un document amb propostes específiques per la gestió
turística municipal dels propers anys en base a criteris de
responsabilitat, sostenibilitat, cohesió, redistribució i innovació.



Integrar de forma concurrent els debats que emanen dels diversos
plans i instruments relacionats amb el turisme: PAM, Pla de
Mobilitat Turística, Pla de Turisme inclusiu i Pla Especial Urbanístic
d’Allotjaments Turístics.

Pla Estratègic de Turisme 2016-2020

PUNTS DE PARTIDA



Pla Estratègic de Turisme 2011-2015



Carta de Compromís de Biosphere-Unesco



Pacte Local Turisme i Ciutat (febrer 2015)



Debats dels darrers anys: Ajuntament, Diputació de Barcelona, PEMB,
Turisme Barcelona...

Pla Estratègic de Turisme 2016-2020
CALENDARI - FASES

Inici

Propostes

Diagnosi

Seguiment

Pla Estratègic de Turisme de Barcelona
Calendari dels espais de participació pel 2016

Gener – Març

FASE de DIAGNOSI

Debats del PAM

Posada en marxa de grups de treball temàtics

FASE de PROPOSTES

Discussió dels objectius i estructura de propostes

Elaboració de propostes

Abril - Maig

Setembre

OctubreNovembre

03
Planejament vigent i en tràmit

Planejament vigent



La Modificació del Pla especial d’establiments de concurrència
pública, hotelera i altres activitats de Ciutat Vella ( AD - 24.07.13).



El Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i
altres activitats de la zona especifica ZE-5B “Zona Rambla” de
Barcelona (AD - 30.07.14).



La Modificació del Pla general metropolità de protecció del patrimoni
arquitectònic, històric-artístic de la ciutat de Barcelona (AD - 21.01.15).

Planejament en tràmit



El Pla especial d’establiments de pública concurrència i altres
activitats del barri de Poble Sec al Districte de Sants-Montjuïc (AI25.02.15).



El Pla especial de concurrència pública i altres activitats al Districte de
Gràcia (AI - 25.09.14).



El Pla especial urbanístic per a la regulació dels Habitatges d’Ús
Turístic a la ciutat de Barcelona (AI – 22.10.14).

Regulació dels allotjaments turístics
Plans especials d’usos aprovats definitivament i en tràmit
ÚS

D1
CIUTAT VELLA

D2
EIXAMPLE

D3
SANTS
BARRI PO BLE
SEC

D4
LES CO RTS

D5
SARRIÀ

D6
GRÀCIA

D7
HO RTA

HOTELS

ESTABLIMEN TS
D'ALLOTJAMEN T
TURÍSTIC

HOTELS APARTAMENTS

PENSIONS/ HOSTALS

PE Usos
CIUTAT VELLA
+
PE Usos RAMBLA

PE Usos
CASC ANTIC
D'HORTA

PE Usos
POBLE SEC

APARTAMENTS TURÍSTICS

HABITATGES
D'ÚS TURÍSTIC

ALBERGS DE JOVEN TUT

RESIDÈN CIES PER A ESTUDIAN TS

PEU HUTS

PE Usos
CIUTAT VELLA
+
PE Usos RAMBLA

Les dates corresponen a la data límit de la finalització de les diferents suspensions de tramitació de llicències
USOS REGULATS PER PLANS ESPECIALS D'USOS APROVATS DEFINTIVAMENT
USOS REGULATS PER PLANS ESPECIALS D'USOS EN TRÀMIT

PE Usos
DISTRICTE
GRÀCIA

PE Usos
CASC ANTIC
D'HORTA

D8
NO U BARRIS

D9
SANT ANDREU

D1 0
SANT MARTÍ

B.
SUSPENSIÓ DE TRAMITACIÓ I
LLICÈNCIES

01
Objectiu, abast i marc legal

Objectiu



Procedir a analitzar l’impacte de les activitats destinades a allotjament
turístic en totes les seves modalitats, habitatges d’ús turístic,
residències d’estudiants i docents i els albergs juvenils a tota la ciutat
de Barcelona per tal de realitzar un procés de participació ciutadana i
d’elaborar el planejament urbanístic necessari per regular
adequadament la seva implantació.

Abast i marc legal



La suspensió s’ha realitzat a tota la ciutat i en totes les tipologies
d’allotjament turístic per evitar disfuncions del sector turístic i
immobiliari que ocasionin un augment des allotjaments turístics en
àrees no protegides actualment.



Mesura preventiva: la suspensió d’un any de llicències, planejament
derivat concret i gestió urbanística s’estableix als arts. 73 i 74.1 del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC).

02
Situacions, àmbits i calendaris

Situacions que incideixen en l’adopció d’aquesta mesura
preventiva


Àmbits on no era possible adoptar cap acord de suspensió de
determinades activitats, perquè ja havien estat objecte de
suspensió dins del termini de tres anys anteriors. En aquest sentit,
l’article 74.2 del TRLUC estableix que “Un cop exhaurits els efectes de
l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap de nou, per al mateix
àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran transcorregut tres
anys des de la data d’exhauriment dels efectes”.



Àmbits amb planejaments urbanístics en tràmit on ja s’ha
procedit, prèvia o simultàniament a l’aprovació inicial, a suspendre
tramitacions i llicències o comunicats per a les mateixes activitats en
les quals ara es pretén incidir.

Situacions concretes derivades del planejament aprovat o en
tràmit



La suspensió adoptada per la Comissió de Govern d’1 de juliol de
2015 es va veure afectada per l’existència de planejaments urbanístics
ja aprovats, o bé en tràmit on s’havia procedit, prèvia o simultàniament
a l’aprovació inicial, a suspendre tramitacions i llicències o comunicats
per a les mateixes activitats que es pretenia incidir.



Aquesta situació és complexa tant des del punt de vista temporal com
del material en funció de l’activitat concreta de què es tracti. En síntesi,
en la pràctica totalitat del municipi, les activitats que es pretenen
regular resten suspeses, ja sigui en virtut de la proposta que ara
s’inicia, o bé perquè propostes anteriors en el temps ja han determinat
aquesta suspensió.

Situacions concretes derivades del planejament aprovat o en
tràmit


El Pla especial urbanístic per a la regulació dels Habitatges d’Ús Turístic a
la ciutat de Barcelona, aprovat inicialment per la Comissió de Govern de 22
d’octubre de 2014 (BOP de 24 d’octubre de 2014 i diari La Vanguardia de 28
d’octubre de 2014), va prorrogar les suspensions de comunicacions prèvies
d’inici d’activitats per a la instal·lació i/o ampliació de l’ús d’Habitatges d’Ús
Turístic acordades per les Comissions de Govern en sessions de 30 d’abril de
2014 (BOP 2 de maig) i 10 de setembre de 2014 (BOP 12 de setembre de 2014.
Amb l’aprovació inicial es va ampliar la suspensió a la resta de la ciutat.



Conclusió: l’activitat de HUT’s està actualment suspesa a tot el municipi de
Barcelona, amb condicions temporals diferents: fins el 2 de maig de 2016 en
l’àmbit Eixample i entorn, 12 de setembre de 2016 en Ciutat Vella, i 28 d’octubre
de 2016 en la resta de la ciutat.

Situacions concretes derivades del planejament aprovat o en
tràmit


El Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres
activitats de la zona específica ZE-5B “Zona Rambla” de Barcelona,
aprovat definitivament en data 19 de desembre de 2014 (Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i diari La Vanguardia, el 22 de gener de 2015), es va
tramitar amb suspensió de llicències per a Hotels (H.1), Hotels Apartaments
(H.2) i Pensions (P.1.1).



Conclusió: en l’àmbit corresponent a la zona específica ZE-5B “Zona Rambla”
no estan suspeses les llicències per a hotels, hotels apartaments, pensions ni
hostals, en no haver transcorregut el termini de tres anys des de l’exhauriment
de l’anterior suspensió (art. 74.2 TRLUC).

Situacions concretes derivades del planejament aprovat o en
tràmit


El Pla especial d’establiments de pública concurrència i altres activitats al
barri del Poble Sec al Districte de Sants-Montjuïc, aprovat inicialment per la
Comissió de Govern de 25 de febrer de 2015 (Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 27 de febrer de 2015 i diari La Vanguardia de 28 de febrer de
2015), va acordar simultàniament la suspensió de l’atorgament de llicències i/o
comunicats i altres autoritzacions municipals per a la instal·lació o ampliació
(entre altres), d’hotels, hotels apartaments, pensions i apartaments turístics.



Conclusió: en l’àmbit territorial corresponent a aquest planejament, les
activitats d’hotels, hotels apartaments, pensions i apartaments turístics ja tenen
vigent una suspensió, que finalitza el 28 de febrer de 2017.

Situacions concretes derivades del planejament aprovat o en
tràmit


El Pla especial de concurrència pública i altres activitats al Districte de
Gràcia, aprovat inicialment per acord de la Comissió de Govern en sessió de 25
de setembre de 2014 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i diari La
Vanguardia ambdós en data 26 de setembre de 2014), va suspendre, en l’àmbit
central de la Vila de Gràcia, Camp del Grassot i entorns del Parc Güell,
l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals per a
la instal·lació o l’ampliació d’Albergs de joventut i Residències d’estudiants.
Posteriorment, la Comissió de Govern, en sessió d’11 de març de 2015 (BOP 18
de març de 2015), va acordar la suspensió, en l’àmbit central de la Vila de
Gràcia, l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions
municipals per a la instal·lació o l’ampliació d’Hotels, Hotels apartaments,
Pensions i Apartaments turístics.



Conclusió: en l’àmbit central de la Vila de Gràcia, estan suspeses les següents
activitats: hotels, hotels apartaments, pensions i hostals i apartaments turístics,
fins al 17 de març de 2016. També a la Vila de Gràcia, el Camp del Grassot i a
l’entorn del Parc Güell estan suspeses les activitats d’albergs de joventut i
residències d’estudiants, fins el 26 de setembre de 2016.

Calendari de la suspensió de tramitació i llicències per
tipologies d’allotjaments
ÚS

D1
CIUTAT VELLA

ESTABLIMEN TS
D'ALLOTJAMEN T
TURÍSTIC

D2
EIXAMPLE

PEU POBLE SEC
D3
D4
SANTS
LES CO RTS
BARRI PO BLE
SEC

D5
SARRIÀ

D6
GRÀCIA

PE USOS GRÀCIA
D6
GRÀCIA

Part central Vila
de G ràcia

HOTELS

28/ 02/ 2017

17/ 03/ 2016

HOTELS APARTAMENTS

28/ 02/ 2017

17/ 03/ 2016

PENSIONS/ HOSTALS

28/ 02/ 2017

17/ 03/ 2016

APARTAMENTS TURÍSTICS

28/ 02/ 2017

17/ 03/ 2016

HABITATGES
D'ÚS TURÍSTIC (PE HUTS)

12/ 09/ 2016

02/ 05/ 2016

02/ 05/ 2016

24/ 10/ 2016

02/ 05/ 2016

02/ 05/ 2016

02/ 05/ 2016

ALBERGS DE JOVEN TUT

26/ 09/ 2016

RESIDÈN CIES PER A ESTUDIAN TS

26/ 09/ 2016

Les dates corresponen a la data límit de la finalització de les diferents suspensions de tramitació de llicències
DATA LÍMIT DE LA SUSPENSIÓ POTESTATIVA DELS ESTABLIMENTS D'ALLOTJAMENT TURÍSTIC A GRÀCIA. CAL UNA APROVACIÓ INICIAL DEL PEUAT PER A PRORROGAR-LA.
DATA LÍMIT DE LA SUSPENSIÓ DELS HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC (HUTS) A L'ÀREEA CENTRAL DE LA CIUTAT
DATA LÍMIT DE LA SUSPENSIÓ DELS ALBERGS DE JOVENTUT I RESIDÈNCIES PER A ESTUDIANTS DERIVAT L'APROVACIÓ INICIAL DEL PE USOS GRÀCIA

D7
HO RTA

D8
NO U BARRIS

D9
SANT ANDREU

D1 0
SANT MARTÍ

Part central Vila
de G ràcia, Camp
d'en G rassot,
entorn parc G üell

02/ 05/ 2016

24/ 10/ 2016

24/ 10/ 2016

02/ 05/ 2016

Gràfic evolució places: existents i en tramitació
Hotels i Hostals. Evolució de places
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03
Exclusió de la suspensió
de llicències

Establiments quina activitat queda exclosa de la suspensió de
tramitació de llicències



Els establiments que disposen d’una llicència d’obres concedida.



Els establiments que disposen d’un comunicat d’obres vigent
(immediat o diferit).
En aquesta situació es poden fer dos apartats:
a)

Els que ja estan en tràmit a una Entitat Ambiental de Control
(EAC).

b)

Els que encara no han iniciat la tramitació a una Entitat Ambiental
de Control (EAC) – (no quantificats).

Establiments quina activitat queda exclosa de la suspensió de
tramitació de llicències



Els establiments que tenen una llicència d’obres en tràmit per que:

a) Disposen d’un certificat de règim urbanístic que els empara per a
poder sol·licitar una llicència d’obres.
b) En el moment de la suspensió s’havia exhaurit el termini per a
concedir la llicència.


Els establiments que disposin d’un certificat de règim urbanístic,
amb una validesa de 6 mesos per a poder presentar una llicència
d’obres (no quantificats)

Llicències excloses de la suspensió
Establiments amb llicència d’obres concedida

Establiments d'allotjament turístic
Hotels
Hotels Apartament
Hostals o pensions
Apartaments turístics
Habitatges d'ús turístic
Residències col·lectives
Albergs de joventut
TOTAL

Establiments Places
56
6.574
39
5.700
4
462
11
374
2
38
0
0
1
0
9
449
66
7.023

Establiments amb llicència d'obra que continua en
tramitació
Establiments d'allotjament turístic
Hotels
Hotels Apartament
Hostals o pensions
Apartaments turístics
Habitatges d'ús turístic
Residències col·lectives
Albergs de joventut
TOTAL

Establiments Places
14
3.697
12
3.570
0
0
2
127
0
0
0
0
1
146
1
440
16
4.283

Llicències excloses de la suspensió
Establiments d’allotjament turístic amb llicència d’obra concedida segons tipologia

Llicències excloses de la suspensió
Establiments d’allotjament turístic amb llicència d’obra que continua en tramitació segons tipologia

38 Establiments afectats per la suspensió de llicències
34
3
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C.
INSPECCIÓ IL.LEGALS

Ecologia Urbana

Actuacions sobre l’oferta il·legal

PROCEDIMENTS INICIATS

2015

Les Corts

SarriàSant
Gervasi

Gràcia

HortaGuinardó

Nou
Barris

Sant
Andreu

Sant
Martí

Total
general

124

23

60

70

30

2

13

126

2.108

412

82

17

44

45

25

2

6

76

1.012

346

14

7

3

3

3

1

2

9

388

Sancionador abreujat

14

123

28

3

11

18

3

3

23

226

Sancionador ordinari

433

15

7

2

4

1

2

18

482

Protocol i Procediments

Ciutat
Vella

Eixample

Sants
Montjuïc

H.U.T.

1.096

564

Arxiu

303

Cessament Activitat
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Actuacions sobre l’oferta il·legal : Principals dades

• 2.100 inspeccions
• 482 expedients sancionadors a pisos il•legals
• 226 sancions a HUTs legals que no van atendre o resoldre la
incidència generada.
• 388 expedients de cessament de l’activitat a HUTs
il•legals.

• Precintats 16: 15 a Ciutat Vella i 1 a l’Eixample, i s’ha emès
l’ordre de precinte a 17 més (13 a CV i 4 a l’Eixample).
41

Ecologia Urbana

Altres vies
•

Requeriment a 22 plataformes web que ofereixen HUTs sense el
número de Registre de Turisme de Catalunya, tal com marca la llei.

•

Sancions a Airbnb i Homeaway (dues a cadascuna, de 30.000€ cada
sanció) per no respondre als requeriments i continuar anunciant pisos
sense RTC.

•

Seguiment de la resta de plataformes, que podrien derivar en més
sancions.

•

Ús de l’aplicatiu Aranya per monitoritzar i detectar la publicitat il•legal a
través d’Internet.

42

Altres vies
•

Hem facilitat a l’Agència Tributària les dades dels 779 titulars de 986
expedients, i enviarem aquesta informació periòdicament.

•

Col•locació de plaques identificatives als HUTs de la Barceloneta amb el
número de llicència i telèfon 24h.

•

Instal•larem punts d’informació via mòbil a les finques amb HUTs que
proporcionarà dades públiques (llicència i telf 24h) i dades restringides als
inspectors. És el Projecte ILiA, ja en proves als comerços d’una illa a
l’Eixample (Gran Via-Viladomat-Diputació-Entença).

43

Full de ruta 2016

1-

Optimització dels Recursos Humans dedicats a la tasca d’inspecció

2-

Proactivitat en la recerca de l’activitat il•legal
a. De l’atenció de la demanda a la recerca activa

3-

Demanar canvis normatius en la legislació actual
a. Al•legacions a la proposta de Decret del Reglament de Turisme de
Catalunya.
La Generalitat va posar en exposició pública la proposta de
Reglament de Turisme de Catalunya. El passat mes de setembre,
l’Ajuntament va presentar al•legacions per tal de millorar alguns
aspectes per dotar de més capacitat sancionadora la ciutat. I, un cop
estigui aprovat aquest reglament, explorarà tota la normativa
municipal que permeti potenciar aquesta capacitat inspectora i
sancionadora fruit del nou marc regulatori.
44

D.
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC

01
Abast del Pla especial

Nom complert del Pla

Pla Especial urbanístic per a la regulació dels establiments
d’allotjament turístics, habitatges d’ús turístic, residencies
col·lectives i albergs de joventut a la ciutat de Barcelona
(PEUAT).

Tipologies d’allotjaments turístics a ordenar



Establiments d’allotjament turístic
Hotels
Hotels Apartament
Hostals o pensions
Apartaments turístics (edificis destinats íntegrament a habitatges turístics)



Habitatges d’ús turístic (HUTs)



Residencies col·lectives (estudiants , docents...)



Albergs de joventut

Abast del PEUAT
Què FARÀ el PEUAT?
•

Establir una regulació diferenciada per:

Què NO FARÀ el PEUAT?
•

No regula altres aspectes del turisme

•

Establiments d’allotjament turístic

•

No és un pla d’habitatge

•

Habitatges d’ús turístic (HUT)

•

No és un pla de mobilitat

•

Residencies col·lectives

•

No és un pla de comerç

•

Albergs de joventut

•

No és un pla de soroll

•

No és l’instrument que concreta la
urbanització de l’espai públic

•

No és l’instrument que concreta obres
d’infraestructures

•

No determina les inversions
econòmiques

•

Establir zones de regulació
diferenciades per a les àrees de la ciutat
segons la seva casuística pròpia

•

Establir condicions per a la implantació i
modulació de la intensitat dels usos

•

Pot establir criteris de qualitat urbana

•

Pot establir criteris sobre mobilitat
sostenible

•

No pot regular mesures de disciplina
urbanística ni el règim sancionador

•

Establir la valoració econòmica per
desenvolupar el pla

•

No regula mesures de foment fiscal

02
Diagnosi preliminar
Distribució de l’allotjament turístic
a Barcelona

Allotjaments turístics



Establiments d’allotjament turístic
Hotels
Hotels Apartament
Hostals o pensions
Apartaments turístics (edificis destinats íntegrament a habitatges turístics)



Habitatges d’ús turístic (HUTs).



Residències col·lectives (d’estudiants , docents...)



Albergs de joventut.

Cens elaborat pel PEUAT
REAT
(Registre
d’Establiments
d’Allotjament
Turístic)
Llicències d’activitat
vigents
(febrer 2016)

Establiments: 10.540
Places: 130.101

Llicències excloses de la
suspensió
CENS ELABORAT
PEL PEUAT
Establiments
amb llicència
d’obres
concedida

Establiments
amb llicència
d'obra que
continua en
tramitació

Establiments: 66
Places: 7.023

Establiments: 16
Places: 4.283

Establiments: 82
Places: 11.306

(febrer 2016)

Establiments: 10.622
Places: 141.407

REAT (Registre d’Establiments d’Allotjament
Turístic)

Establiments d'allotjament turístic
Hotels
Hotels Apartament
Hostals o pensions
Apartaments turístics
Habitatges d'ús turístic
Residències col·lectives
Albergs de joventut
TOTAL
Font: REAT (Registre d’Establiments d’Allotjament Turístic)

Establiments
679
374
21
282
2
9.706
42
113

Places
74.400
65.778
2.323
6.267
32
41.272
5.658
8.771

10.540

130.101

Cens PEUAT: Allotjaments turístics

Establiments d'allotjament turístic
Hotels
Hotels Apartament
Hostals o pensions
Apartaments turístics
Habitatges d'ús turístic
Residències col·lectives
Albergs de joventut
TOTAL
Font: Cens elaborat pel PEUAT

Establiments Places
749
84.671
425
75.048
25
2.785
295
6.768
4
70
9.706
41.272
44
5.804
123
9.660
10.622
141.407

Cens PEUAT: Allotjaments turístics
Distribució de l’oferta d’establiments i places d’allotjaments turístics segons tipologies per districtes
Hotels
Establiments
Places
Ciutat Vella
Eixample
Sants-Montjuïc
Les Corts
Sarrià-Sant Gervasi
Gràcia
Horta-Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí
TOTAL

140
159
24
18
27
10
10
1
2
34
425

19.914
22.316
7.345
5.749
3.426
1.306
1.109
282
222
13.379
75.048

Font: Cens elaborat pel PEUAT (febrer 2016)

Hotels Apartament
Establiments
Places
3
7
2
2
6
1
0
0
0
4
25

413
427
176
366
543
60
0
0
0
800
2.785

Hostals o pensions
Establiments
Places
90
139
24
2
14
19
1
2
0
4
295

2.799
2.394
891
48
277
273
17
45
0
24
6.768

Apartaments turístics
Establiments
Places
0
2
0
0
0
0
1
0
0
1
4

0
38
0
0
0
0
14
0
0
18
70

Cens PEUAT: Allotjaments turístics
Distribució de l’oferta d’establiments i places d’allotjaments turístics segons tipologies per districtes
Habitatges d'ús turístic Residències col·lectius
Albergs de joventut
Establiments
Places
Establiments
Places
Establiments
Places

Ciutat Vella
Eixample
Sants-Montjuïc
Les Corts
Sarrià-Sant Gervasi
Gràcia
Horta-Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí
TOTAL

604
4.459
1.212
271
533
1.088
259
23
82
1.175
9.706

2.050
20.751
4.191
1.146
2.635
4.168
1.094
82
388
4.767
41.272

Font: Cens elaborat pel PEUAT (febrer 2016)

8
11
3
4
12
3
1
0
0
2
44

630
1.504
169
448
1.633
336
320
0
0
764
5.804

11
59
19
5
5
12
3
0
1
8
123

1.334
3.086
884
568
335
1.838
166
0
12
1.437
9.660

TOTAL
Establiments
Places

856
4.836
1.284
302
597
1.133
275
26
85
1.228
10.622

27.140
50.516
13.656
8.325
8.849
7.981
2.720
409
622
21.189
141.407

Cens PEUAT: Allotjaments turístics

establiments

Distribució de l’oferta d’establiments i places d’allotjament turístics segons districtes

places

19,2%

35,7%

8,1%
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45,5%
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40%

50%

9,7%

5,9%

12,1%

2,8%

60%

6,3%

5,6%

70%

5,6%

1,9%

15,0%

10,7% 2,6%

80%

11,6%

90%

Ciutat Vella

Eixample

Sants-Montjuïc

Les Corts

Sarrià-Sant Gervasi

Gràcia

Horta-Guinardó

Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí

Font: Cens elaborat pel PEUAT (febrer 2016)

100%

Cens PEUAT: Allotjaments turístics
Distribució d’establiments d'allotjament turístic segons districtes
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Establiments (%)
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Albergs de joventut

Font: Cens elaborat pel PEUAT (febrer 2016)

Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí

Apartaments turístics

Cens PEUAT: Allotjaments turístics
Distribució de places d'allotjament turístic segons districtes
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Font: Cens elaborat pel PEUAT (febrer 2016)

Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí

Apartaments turístics

Cens PEUAT: Allotjaments turístics
Establiments d’allotjament turístic segons tipologia

Cens PEUAT: Allotjaments turístics
Establiments d’allotjament turístic:
Establiments
d’allotjament
turístic:
Hotels
hotels,
hotels apartament,
hostals
o pensions i apartaments turístics
hotels, hotels apartament, hostals o pensions i apartaments turístics

Cens PEUAT: Allotjaments turístics
Establiments hotelers segons categories

Cens PEUAT: Allotjaments turístics
Establiments d’allotjament turístic:
Hotels
Habitatges
d’ús turístic (HUTs)

Cens PEUAT: Allotjaments turístics
Establiments d’allotjament turístic:
Residències col·lectives

Cens PEUAT: Allotjaments turístics
Establiments d’allotjament turístic:
Albergs de joventut

Cens PEUAT: Allotjaments turístics
Places d’allotjament turístic segons tipologies

03
Espais de participació del PEUAT

Escolta activa dels agents implicats. Criteris de selecció



El llistat de persones i entitats ha estat elaborat sota els criteris de: pluralitat,
representativitat, equilibri, inclusió, experiència, afectació, i implicació en
aspectes de disseny i gestió de polítiques públiques locals a l'àmbit del
Turisme - i dels aspectes tècnics que amb ell es vinculen- .



S’ha considerat que les persones i entitats proposades són els agents més
adequats per a aportar elements qualitatius al debat i des del convenciment
que la governança de la ciutat no és possible sense la col·laboració de
múltiples agents i de diversitat de veus i opinions.

Escolta activa dels agents implicats

Entrevistes amb els
agents implicats

Debat sobre bases i
criteris del Pla
Especial amb els
agents implicats
11/12/15

14/01/16
26/02/16

Novembre-desembre

Desembre - Febrer

Contrast i validació
de les bases i els
criteris en jornades
obertes a la
ciutadania en el
marc del PAM

Març

Escolta activa dels agents implicats
Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible
ACATUR
ACAVE
Amfitrions de Barcelona
Amics de la Rambla
APARTUR
Barcelona Oberta
CCOO
CETT
CJB
Col·legi de Geògrafs de Catalunya
COAC
COAMB
Consell de Ciutat
Consell de Gremis de comerç, serveis i turisme
Ecologistes en Acció
FAVB
Fundació Barcelona Comerç
Gremi d'Hotelers de Barcelona
Grups Municipals
Plataforma PVT
PROHUT
Sindicatura de Greuges
UAB
UB
UdG
UGT
UPC

Escolta activa dels agents implicats. Criteris amb suport ampli


Cal ordenar i controlar l’activitat lligada als allotjaments turístics.



L’equilibri urbà i la diversificació han de ser els eixos centrals de la nova
regulació del sector per assegurar un encaix sostenible de l’activitat turística, i
específicament dels allotjaments turístics, amb la resta d’activitats de la
ciutat.



És adequat un abordatge territorial diferenciat dels allotjaments segons el
grau de concentració o saturació de l’oferta existent, sense perdre la visió
global de ciutat.



És necessària la contenció territorial dels allotjaments turístics en aquelles
àrees o zones de la ciutat amb més presència d’allotjaments turístics i/o amb
forta pressió turística per facilitar-ne la seva descongestió.



S’insisteix en la necessitat de millorar els mecanismes d’inspecció i control
dels allotjaments turístics il·legals que queden al marge del PEUAT.

04
Proposta de regulació

Ecologia Urbana

OBJECTIUS DEL PEUAT
Una ciutat per viure
El PEUAT ha de contribuir a garantir la qualitat de vida dels ciutadans de
Barcelona i preservar el dret de les persones a l’habitatge, al descans i a la
intimitat, a la mobilitat sostenible i a un medi ambient saludable.
L’objectiu fonamental és blindar aquests drets ciutadans i evitar que es vegin
en perill per l’increment d’allotjaments turístics a la ciutat, i s’agreugi el desajust
econòmic relacionat amb l’habitatge pels residents.
Una ciutat amb mixtura d’usos equilibrada
La diversitat urbana, la convivència d’usos i les diferents activitats
econòmiques han de coexistir sense generar conflictes. El pla ha de tenir en
compte la composició dels diferents usos a l’hora de regular els allotjaments
per tal de garantir l’encaix sostenible de les activitats i el benestar dels veïns i
veïnes.

73

Ecologia Urbana

OBJECTIUS DEL PEUAT
Una ciutat que preserva la qualitat de l’espai públic.
Detectarà els àmbits més sensibles i amb un ús ja molt intens de l'espai
públic, ja sigui per la presència d'algun dels principals atractius turístics o per
concentrar activitat comercial i de serveis a les plantes baixes dels edificis.
Una ciutat que atén la diversitat morfològica dels teixits urbans.
Es planteja graduar la mida i dimensió dels allotjaments en funció de les
característiques de la trama urbana, així com establir condicions
d'accessibilitat mínima segons l'amplada de carrers.

74

Ecologia Urbana

PROPOSTA DE REGULACIÓ

3

Ecologia Urbana

Allotjaments turístics i albergs
Condicions de regulació comunes a tota la ciutat
Per implantar nous establiments no es podrà substituir en cap cas
l’habitatge existent a data 1 de juliol de 2015.

S’establirà una condició d’accessibilitat mínima referent a que els
nous establiments no es poden situar en carrers d’amplada menors
de 8 m.

76

Ecologia Urbana

Allotjaments turístics i albergs
Condicions de regulació per zones
•

Decreixement natural a la part
central de la ciutat, on no es
permetrà cap nova implantació en cas
de baixa del cens.

•

Mantenir l’oferta existent a la
corona de l'entorn de la part central.
En aqueta zona quant tanqui un
establiment se’n podrà implantar un de
nou amb el mateix nombre de places.
El pla establirà condicions per evitar la
concentració excessiva i garantir una
distribució territorial equilibrada.

•

Creixement sostingut a la resta de
territori on no hi hagi saturació.
També s’establiran condicions per la
implantació d’allotjaments per tal
d’evitar la concentració excessiva i
garantir una distribució territorial
equilibrada.

•

Altres àmbits amb regulació
específica:
a.22@, la Marina de la Zona Franca
i la Sagrera tindran condicions de
regulació específica per graduar la
intensitat dels usos.
b. àrees de tractament específic –
bàsicament nuclis antics i zones
unifamiliars aïllades–.
77

Ecologia Urbana

ZONES DE REGULACIÓ

78

Ecologia Urbana

Plànol de relació de places ofertes respecte la població resident

79

Ecologia Urbana

Plànol proporció d’usos de No habitatge

Ecologia Urbana

Plànol d’activitats d’ús terciari

Ecologia Urbana

Plànol d’activitats de pública concurrència

Ecologia Urbana

Plànol síntesi saturació espai públic

Ecologia Urbana

Plànol morfologia teixits

84

Ecologia Urbana

HUTS
Es preveu congelar l’oferta existent d’Habitatges d’Ús Turístic
(HUT) a la ciutat i evitar que se n’hi puguin implantar més.

A més, se subratlla la necessitat de modificar la legislació de la
Generalitat de Catalunya en aquest àmbit amb l’objectiu de
dotar als ajuntaments de més eines per exercir el control sobre
aquesta tipologia d’allotjament.

85

Ecologia Urbana

Propers passos

Jornades
obertes a la
ciutadania
en el marc
del PAM

1 març

Aprovació
Inicial

10 març

Inici període
d’exposició
pública i
al·legacions

Sessions
amb agents i
en el
territori

Març - Juny

Fi exposició
pública i
aprovació
definitiva

Juny

86
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