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OBERTA UNA INVESTIGACIÓ D’OFICI PER AVALUAR 

L’IMPACTE DEL TURISME A BARCELONA 
 

L’objectiu és estudiar l’actual model i veure els efectes que té entre la ciutadania i 

en els barris   

 

Vilà ha demanat a l’Ajuntament conèixer el nombre de pisos turístics legals i 

il·legals que hi ha a Ciutat Vella, el nombre de queixes rebudes i les llicències 

concedides relacionades amb l’activitat turística 

 

La síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, ha decidit obrir una investigació d’ofici per 

avaluar l’impacte del turisme a Barcelona. L’objectiu és estudiar l’actual model i  veure els 

efectes que té entre la ciutadania i en els barris, sense perdre de vista que el turisme és 

una de les fonts d’ingressos més importants de la ciutat. 

  

En la petició d’informació que va fer arribar ahir a l’Ajuntament de Barcelona, la defensora 

exposa que el creixent nombre de viatgers que, any rere any, arriben a la ciutat, ha 

comportat que Barcelona s’hagi convertit en un destí turístic de primer ordre. Aquesta 

dinàmica, si bé no és nova, ha esdevingut rellevant en els darrers anys, i suposa un 

important potencial i oportunitats per la ciutat, però alhora crea també unes realitats i  

necessitats noves que s’han de gestionar. En aquest sentit, un dels punts que estudiarà 

l’informe serà les mesures que s’han desenvolupat per assolir els objectius del Programa 

13 (gestió municipal dels efectes de l’activitat turística) del Pla Estratègic de Turisme. 

 

Vilà diu al consistori que ha pogut constatar un destacat malestar entre veïns i entitats 

d’alguns barris pels efectes derivats del turisme i ha detectat situacions que poden alterar 

la convivència entre ciutadans i viatgers, tant per comportaments incívics i contaminació 

acústica, como per les conseqüències que a nivell social i econòmic poden generar 

algunes pràctiques i la forma com es regulen. A la síndica li preocupa especialment el 

fràgil equilibri entre viatgers i residents, en el marc del model turístic actual. 
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Per a poder elaborar el seu informe, la síndica ha plantejat a l’Ajuntament diferents 

peticions d’informació, que podrien ampliar-se, a les quals espera obtenir resposta en el 

termini reglamentari de 15 dies: 

 

Del Districte de Ciutat Vella, la defensora vol conèixer el nombre d’habitatges d’ús turístic, 

amb llicència i sense que hi ha actualment, i el nombre de queixes sobre pisos turístics 

presentades per veïns i entitats al llarg de 2014 i quantes han derivat en inspeccions, 

sancions o tancaments. Vilà també ha preguntat a la regidoria el nombre de llicències 

concedides relacionades amb l’activitat turística, així com les denegades i les que es 

troben en tràmit, i la composició actual de la Comissió de turisme de Ciutat Vella (un 

òrgan per garantir la participació ciutadana), així com les reunions mantingudes i les actes 

de les reunions. 

 

A més, Vilà ha demanat les mesures que s’han posat en marxa, des de la Direcció de 

Llicències i Inspecció, pel control dels habitatges d’us turístic, legals i il·legals, per la 

detecció i intervenció dels problemes de convivència que se n’hagin pogut derivar des de 

la suspensió de llicències aprovada el passat mes de maig, i per la composició actual i 

funcionament de la Taula tècnica municipal “Turisme i ciutat”, creada l’any 2009.  

 

La síndica ha preguntat també per l’existència o no d’operatius específics a les zones on 

hi ha més problemes de convivència o comportaments incívics per part dels visitants, pel 

nombre de sancions imposades als turistes per incivisme al llarg de l’any 2014, i sobre 

quins són els punts de la ciutat en els quals es detecten més problemes de mobilitat al 

voltant de monuments o eixos més visitats i les mesures que s’han adoptat per solucionar-

los. 

 

Finalment, Vilà vol saber les mesures que s’han pres per fomentar la qualitat i la innovació 

en les empreses, serveis i productes turístics esmentats en el Pla d’Actuació Municipal 

vigent, quines accions de formació i professionalització de treballadors, directius i 

empresaris de la industria s’han desenvolupat, i les visites que s’han rebut (i la 

procedència de les mateixes) al Park Güell i al castell de Montjuïc, abans i després de 

l’inici de l’accés de pagament  

 

Per elaborar aquest informe, Vilà té previst també mantenir reunions i entrevistes amb 

experts amb turisme i representants veïnals i de diferents entitats, associacions, empreses 

o fundacions vinculades amb el comerç i el turisme. 

  

 

 


