
LA SÍNDICA DEMANA L’AJUNTAMENT QUE ABANS DE 

SANCIONAR AL PROPIETARI D’UN HABITATGE 

EXPLOTAT COM A PIS TURÍSTIC IL·LEGAL 

S’ASSEGURI DE QUI REALITZA L’ACTIVITAT  

El consistori va iniciar un procediment sancionador contra almenys dos 

ciutadans per destinar un habitatge de la seva propietat a pis turístic sense 

llicència i es va equivocar, segons ha constatat Vilà 

La defensora valora molt positivament l’esforç municipal per frenar l’oferta 

il·legal turística, però adverteix que cal ser molt curós en la recerca massiva que 

s’està fent d’aquests pisos a través d’internet per no cometre errors 

Barcelona, 27 de juliol del 2017. – La síndica Maria Assumpció Vilà demana 

l’Ajuntament que abans de sancionar a una persona propietària d’un habitatge explotat 

com a pis turístic il·legal s’asseguri de qui realitza l’activitat. Almenys en dos casos, 

Vilà ha constatat que el consistori va iniciar un procediment sancionador contra dos 

ciutadans per usar un immoble seu com a pis turístic sense llicència. Finalment s’ha 

comprovat que l’Ajuntament es va equivocar. 

En ambdues situacions, l’Ajuntament ha corregit l’error, però Vilà ha considerat que 

l’actuació municipal no ha estat eficaç. En una de les resolucions, la síndica ha 

recomanat al consistori ser més diligent en la tramitació dels expedients, per tal de 

millorar el servei, i en l’altra ha plantejat la incorporació de personal al Departament de 

Coordinació Tècnica de la Inspecció que faci una atenció directa a la ciutadania. 

Vilà valora positivament l’esforç municipal per frenar l’oferta il·legal turística de pisos 

turístics, preservar el dret a l’habitatge i minvar les expectatives especulatives del 

mercat immobiliari, però considera que cal ser més eficients en la gestió dels 

expedients que se‘n derivin per tal de poder obtenir els resultats esperats. 

La síndica adverteix també que cal ser molt curós en la recerca massiva que s’està 

fent d’aquests pisos a través d’internet per no cometre errors. I subratlla que és 

necessària la verificació fefaent de totes les dades obtingudes a  través dels portals 

turístics, tenint sempre present la col·laboració interadministrativa. 

Primer cas, sanció de 30.000 euros i fotos errònies  

El passat mes de març, un veí es va adreçar a la síndica després de rebre dues cartes 

de l’Ajuntament de Barcelona per, presumptament, destinar un pis de la seva propietat 



a habitatge d’ús turístic sense tenir llicència. En una de les cartes se li comunicava una 

sanció de 30.000 euros i en l’altra se l’instava a cessar l’activitat de pis turístic. 

El promotor de la queixa va assegurar a Vilà que mai havia tingut un habitatge d’ús 

turístic i que la casa que havia estat denunciada sempre havia estat llogada per 

llargues temporades. Davant la impossibilitat de parlar amb algú del consistori, la 

persona reclamant va contractar un advocat, va presentar un recurs administratiu i va 

sol·licitar veure el seu expedient. 

Quan va veure l’expedient, el ciutadà va comprovar que les fotos que hi havia no eren 

del seu pis, la qual cosa el va portar a presentar un altre recurs administratiu. 

El veí va explicar a la síndica que se sentia agreujat pel tracte rebut i no entenia com 

l’Ajuntament podia acusar la ciutadania sense tenir cap prova i alhora ser tan ineficient 

en no verificar les dades. També considerava que l’Ajuntament no havia tingut cap 

pressa a rectificar l’error.  

En una resolució de finals de juny, la síndica ha conclòs que l’actuació municipal ha 

estat insuficient ja que no s’ha atès correctament a la persona interessada i s’ha trigat 

massa temps a verificar les dades i a rectificar l’error. 

En el cas supervisat, l’Ajuntament va iniciar un expedient de protecció de la legalitat 

vulnerada contra el ciutadà, com a responsable d’una infracció detectada en el seu pis, 

a través d’una pàgina web on sembla que no figurava l’adreça exacta de l’habitatge.  

Segons la sindica, la persona inspectora que va signar l’informe hauria d’haver 

comprovat que les fotos publicades en l’anunci no es corresponien amb el pis 

denunciat, però en aquest cas, pel motiu que sigui, es va produir un error. 

En la seva resolució, la síndica també critica que, un cop la persona denunciada té 

coneixement de l’expedient i del fet denunciat, va iniciar un periple d’actuacions per a  

poder comunicar l’error a l’Ajuntament, la qual cosa no li va ser possible i va haver de 

presentar fins a dos recursos administratius. 

No va ser fins el 20 de març del 2017, un mes i 10 dies després que li fos comunicada 

la sanció i quan ja Vilà estava supervisant el cas, que la persona va comunicar que el 

servei d’inspecció municipal havia passat pel seu habitatge per comprovar que el pis 

denunciat no es corresponia amb la casa on s’estava cometent la infracció. Finalment, 

el consistori va corregir el seu error. 

Segon cas, nou mesos per resoldre’l 

El segon cas que ha supervisat la síndica i ha constatat que la propietat no explotava 

un pis turístic sense tenir-ne la llicència es remunta a octubre del 2016 –quan el 

propietari va presentar la queixa a Vilà--, i l’expedient s’ha tancat el maig del 2017. 

El ciutadà va exposar a la síndica que l’Ajuntament li va obrir un expedient 

sancionador, el febrer del 2016, per realitzar l’activitat d’habitatge d’ús turístic en un pis 

de la seva propietat a Ciutat Vella sense tenir-ne l’habilitació. La persona va presentar 

al·legacions i va informar que tenia el pis llogat i que desconeixia que s’estigués 

destinant a aquest ús. 



Dos mesos després, el ciutadà va rebre una altra notificació en què se li comunicava 

que tirava endavant la sanció, i va tornar a presentar al·legacions. La persona 

argumentava que ell no exercia aquesta activitat i que, presumptament, la feia el 

llogater. 

A principis de setembre del 2016, el llogater li va retornar les claus del pis gràcies a un 

acord judicial. Des d’aleshores, el promotor de la queixa ha intentat parlar amb algú de 

l’Ajuntament per saber en quin punt es troba l’expedient però no ho ha aconseguit. 

La síndica ha conclòs que l’actuació municipal no ha estat encertada. El ciutadà va 

presentar unes al·legacions dins del termini establerts de 15 dies a la notificació i no 

ha estat fins nou mesos després que s’ha proposat l’arxivament de l’expedient atenent 

les al·legacions presentades. 

Segons Vilà, el propietari del pis, en el moment que va conèixer l’activitat il·legal que 

s’estava realitzant, va comunicar a l’Administració que era el llogater qui, 

presumptament, estava cometent la infracció. I, paral·lelament, va iniciar els tràmits 

judicials per a poder cessar el lloguer. 

Tot i les al·legacions presentades, va rebre una altra notificació d’incoació d’un 

expedient sancionador i va tornar a presentar al·legacions. I no va ser fins que es va 

sol·licitar informació des de la Sindicatura que es van revisar les al·legacions 

presentades i es va proposar estimar-les i arxivar el cas. 

Vilà subratlla en la resolució que l’Ajuntament no ha estat diligent en la tramitació de 

l’expedient i tampoc ha estat correcte en el tracte que ha rebut la persona denunciada. 

Tot i haver insistit per conèixer l’estat de tramitació dels expedients al seu nom, en cap 

moment ha trobat un interlocutor de l’Administració. 

En l’informe, la síndica afegeix que l’Ajuntament ha actuat correctament al obrir un 

expedient al llogater del pis, que era qui estava cometent la infracció. Vilà espera que 

el consistori continuï amb la tramitació del procediment sancionador, tot i que aquesta 

persona ja ha deixat el pis, per tal que no quedi impune la infracció comesa. 

Amb posterioritat al tancament de la resolució, l’Ajuntament ha respost a la síndica que 

ha ampliat el cos de lletrats de dos a sis persones per resoldre aquests temes i que,  

amb aquestes incorporacions, espera poder millorar la seva eficiència en l’atenció a la 

ciutadania. 

 


