
 

LA SÍNDICA INSTA L’AJUNTAMENT A COMPENSAR 

ELS BARRIS MÉS AFECTATS PEL TURISME 

Incrementar o disposar de la totalitat de l’import recaptat per l’impost sobre les 

estades en establiments turístics pot ser un dels instruments per introduir  

millores en les zones que suporten més pressió turística   

La defensora aposta també per instaurar fórmules tributàries específiques  

proporcionades a la rendibilitat de les activitats turístiques que repercuteixin 

directament en l’Ajuntament, com ara l’IBI o la taxa de recollida de residus  

La síndica opina que Barcelona s’ha de dotar d’una eina de planificació i 

regulació global en l’àmbit turístic que ha de ser elaborada i validada amb una 

amplia i transversal participació a partir de dades objectives 

L’informe incorpora establir una moratòria per a tot tipus d’establiments 

turístics, fins que s’hagin pogut establir uns criteris basats en l’interès comú, i 

planteja una regulació estricta dels pisos turístics 

L’Administració ha de vetllar per unes condicions laborals dignes en el sector 

turístic; calen inspeccions per detectar situacions irregulars i un compromís de 

l’empresariat per generar ocupació de qualitat 

Vilà defensa l’accés gratuït de la ciutadania, sense necessitat de fer cap 

tramitació prèvia com s’ha der fer ara, en els recintes municipals que són 

patrimoni cultural, com el Park Güell o el Castell de Montjuïc  

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha instat l’Ajuntament de 

Barcelona a compensar els barris més afectats pel turisme i a prevenir els efectes 

negatius que aquest pugui tenir sobre la ciutadania. Vilà considera també que la gestió 

municipal del turisme s’ha de planificar més i comptar amb una major participació 

ciutadana i, per això, es fa necessari que la ciutat es doti d’una eina de planificació i 

regulació global que ha de ser elaborada i validada amb una amplia i transversal 

participació. Així ho recull un informe extraordinari sobre l’impacte del turisme a la 

ciutat en el qual Vilà planteja també una regulació estricta dels Habitatges d’Ús Turístic 

(HUT), apostar perquè el sector generi una ocupació de qualitat, garantir l’accés gratuït 

de la ciutadania, sense necessitat de fer cap tramitació prèvia com s’ha de fer ara, en 



els recintes municipals que són patrimoni cultural, i establir una moratòria per a tot 

tipus d’establiments turístics fins que s’hagin pogut establir uns criteris basats en 

l’interès comú. L’informe es va tancar el passat 12 de juny. 

  

Des de fa anys, Barcelona viu un encès debat generat pel fenomen turístic i la seva 

repercussió en la vida ciutadana. Aquesta confrontació, lluny de ser constructiva, pot 

generar més crispació en determinats àmbits, però posa de manifest l’existència d’un 

ampli ventall d’interessos diferents que conflueixen a la ciutat. Des d’alguns sectors, el 

turisme es presenta com una font de progrés i motor de desenvolupament econòmic 

inqüestionable. Des d’altres, és percebut únicament com el causant de problemes, que 

poden anar des del soroll nocturn fins a l’encariment del preu dels habitatges. 

 

Aquesta dicotomia ha de poder trobar-se, dialogar i buscar punts de consens, en els 

que prevalgui l’equilibri entre residents i visitants, i les dinàmiques i economies que les 

envolten. La ciutat no és uniforme sinó que presenta una gran diversitat d’escenaris 

socials en funció dels quals el fet turístic hi arriba i és percebut de formes diferents. 

Per tant, l’equilibri i la recerca del mateix no ha de ser homogeni a tota la ciutat sinó 

que necessàriament han d’establir-se diferències territorials. 

 

Fins ara, l’abordatge de l’impacte del turisme ha estat insuficient. S’han detectat 

situacions d’alteració de convivència entre ciutadans i turistes, tant per comportaments 

incívics i contaminació acústica, com per les conseqüències a nivell sòcio-econòmic 

que generen algunes pràctiques i la forma com es regulen. D’una banda, tot i que 

l’Ajuntament s’ha dotat de mesures de regulació, l’aplicació de les mateixes ha estat 

poc rigorosa i eficient en determinats àmbits com ho demostra l’existència d’un nombre 

significatiu il·legal de HUT. D’altra banda, bona part de les actuacions municipals han 

estat pal·liatives i reactives a les queixes, donant prioritat a la promoció del turisme. 

Cal que el resident torni a recuperar la capitalitat que li correspon i que les relacions 

visitant-resident i empresari-ciutadà es reequilibrin. 

I aquest equilibri sols serà possible si la gestió municipal s’implica a fons i fa una 

previsió planificada a llarg termini amb una visió clara del model de turisme, prou 

consensuada per totes les parts i un treball de detall amb els mecanismes i mitjans 

adients i suficients per corregir les deficiències o irregularitats que es puguin donar. 

Les propostes de la síndica:  

1- Compensar els barris més perjudicats pel turisme. La trobada del turisme amb 

la població resident no sempre és fàcil. Bona part dels veïns i veïnes de Barcelona, 

veient la transformació del seu entorn i la seva realitat quotidiana, a causa del turisme, 

manifesten la seva preocupació per aquest fenomen i reclamen canvis per tal de no 

veure’s perjudicats pel fet turístic i les conseqüències que, en diferents àmbits i nivells, 

són certament constatables a la ciutat. És necessari que l’Ajuntament orienti bona part 

de la gestió del turisme a Barcelona a prevenir els efectes negatius que aquest pugui 

tenir sobre la ciutadania i compensar els barris de la ciutat que d’una o altra forma 

s’han vist més afectats pel mateix, sempre partint de la constatació dels fets o 

situacions a partir de dades objectives. 

 



La síndica considera que un dels instruments per poder introduir millores en els barris 

que suporten més pressió turística és disposar de més ingressos i, en aquest sentit, ha 

recomanat l’Ajuntament arribar a un acord amb la Generalitat per tal d’incrementar o 

disposar de la totalitat de l’import recaptat a partir de l’IEET, l’impost sobre les estades 

en establiments turístics (ara, la ciutat en gestiona el 48%), i que aquest es pugui 

invertir en millores en els barris més afectats pel turisme massiu, com la Barceloneta, 

la Sagrada Família o el Gòtic. Vilà és del parer que les necessitats poden ser diferents 

en cada barri i, per tant, serà necessari tenir molt present l’opinió del veïnat sobre què 

cal fer.  

Vilà defensa també instaurar fórmules específiques proporcionades a la rendibilitat 

econòmica de les activitats turístiques que repercuteixin directament en l’Ajuntament, 

com ara l’IBI i la taxa de recollida de residus, i per extensió en la redistribució dels 

efectes econòmics en la totalitat de la població. 

2- Una eina de planificació i regulació global. Una ciutat com Barcelona s’ha de 

dotar d’una eina de planificació i regulació global que ha de ser elaborada i validada 

amb una amplia i transversal participació, un Pla de Turisme que es faci a través d’un 

procés de participació, amb una representació proporcional de tots els agents 

implicats, a partir del qual es defineixi el model de turisme. 

El consistori ha d’escoltar els diferents agents i territoris de la ciutat per abordar i 

treballar tots aquells aspectes que puguin descompensar el fràgil equilibri entre turistes 

i residents. Segons la síndica, el turisme no ha de ser quelcom problemàtic. És 

indubtable el seu valor com a motor de l’economia i l’ocupació, però és necessari 

garantir l’equilibri, mesurar-ne les conseqüències i fer una acurada previsió de futur. 

Per gestionar de forma acurada el turisme cal: 

-Disposar de dades quantitatives detallades en termes econòmics, d’ocupació, 

habitatge, medi ambient, espai públic i patrimoni cultural que permetin fer una anàlisi 

objectiva i imparcial de l’impacte real del turisme, així com també un estudi dels costos 

que per la hisenda municipal té l’increment de serveis (neteja, inspeccions, Guàrdia 

Urbana, manteniment). 

-Una eina de gestió global que permeti definir model i objectius. 

-Processos i espais de participació, tant pels continguts de l’eina de gestió, com a eina 

d’escolta permanent de la ciutadania.  

3- Regulació estricta dels habitatges d’ús turístic. Fins ara, la intervenció en els 

HUT ha estat poc àgil i eficaç. S’ha actuat de forma reactiva, a partir de protestes, com 

per exemple les de la Barceloneta, i no s’ha aconseguit fer una ordenació real com ho 

demostra l’important nombre d’immobles turístics il·legals existents a la ciutat. 

Al respecte, la síndica planteja: 

-Que les llicències d’ús per a habitatge turístic siguin temporals, revocables i 

planificades en funció de la necessitat d’habitatges permanents. 



-Autoritzar la ubicació dels pisos turístics prioritàriament en edificis exclusius o en 

locals comercials no destinats a habitatges, previ canvi d’ús. 

-Establir un sistema de control d’usuaris anàleg al dels hotels. 

-Establir garanties per al veïnat i terceres persones per desperfectes i infraccions de 

les ordenances municipals. 

-Establir que el propietari del local hagi de respondre solidàriament amb el titular de les 

llicències i els usuaris pels perjudicis generats pels HUT, així com que el propietari 

respongui de les sancions per infracció de les ordenances municipals que es cometin 

des de l’habitatge. 

4- Establir una moratòria per a tot tipus d’establiments turístics fins que s’hagin 

pogut establir criteris basats en l’interès comú. En l’informe, tancat el 12 de juny, la 

síndica defensa l’establiment d’una moratòria per a tot tipus d’establiments turístics a 

la ciutat fins que s’hagin pogut establir criteris consensuats, és a dir fins que es disposi 

de les dades quantitatives necessàries per fer una anàlisi imparcial i objectiu de 

l’impacte real del turisme a la ciutat. 

El juny del 2014, la ciutat disposava d’unes 68.000 places hoteleres i de 10.000 pisos 

turístics. En alguns barris, principalment a l’Eixample i a Ciutat Vella, el nombre 

creixent de pisos turístics ha suposat una menor disponibilitat de pisos per a usos 

residencials i un increment dels preus, el que s’ha traduït en una major dificultat dels 

veïnat, especialment els joves, per accedir a aquests pisos. 

Aquest procés comporta una progressiva substitució de la població d’un territori per 

una de nova amb característiques ben diferents, tan pel que fa als usos dels 

habitatges i de l’espai públic, com pels hàbits de consum i a la pròpia configuració 

socioeconòmica. Els pisos turístics, però, no són la única causa d’aquest fenomen, ja 

que la proliferació d’establiments d’allotjament turístic, com hotels, pensions, o albergs, 

també redueixen la superfície de la ciutat que podria dedicar-se a habitatge. 

Amb posterioritat al tancament de l’informe, la Generalitat ha decidit regular el lloguer 

d’habitacions a turistes en pisos particulars. La síndica considera la proposta com a 

molt adient. De fet, en la resolució ja apuntava que l’Ajuntament havia de treballar amb 

la Generalitat en aquesta direcció perquè es tracta d’una legalització que, com s’ha fet, 

s’havia d’impulsar des del govern autonòmic. Segons Vilà es tracta d’un sistema força 

utilitzat en altres països i molt ben valorat per un determinat tipus de client. 

A Barcelona, tot i que no està regulat fins ara, el lloguer d’habitacions també és una 

activitat a l’alça sense que, de moment, s’hagin produït problemes de convivència. 

Darrerament, la síndica ha supervisat una queixa d’una associació que demanava una 

regulació d’aquesta activitat. Vilà opina que, amb aquesta legalització, es beneficiaran 

dels ingressos del turisme particulars i famílies. A més, el lloguer d’habitacions és un 

sistema que no suposa un descens del nombre d’habitatges per a ús residencial en els 

barris i l’Administració recaptarà més diners, amb l’impost sobre les estades en 

establiments turístics i altres, que podrà revertir en millores en les zones amb més 

pressió turística.      



5- Contra la precarització de l’ocupació en el sector. A la síndica li preocupa, 

particularment, el deteriorament de les condicions de treball en el sector turístic, 

segons han manifestat diferents sindicats i experts. És a dir que en el sector turístic a 

Barcelona es podria estar produint un creixement de les pernoctes amb una baixada 

de l’ocupació del sector vinculada a una progressiva externalització de serveis. Aquest 

fenomen generaria un major benefici pels empresaris del sector, però s’observaria una 

tendència a la precarització de les condicions contractuals, especialment en 

l’hosteleria i la restauració. Vilà demana que es faci un estudi en profunditat per tal de 

valorar la dimensió de les externalitzacions en aquest sector i les seves repercussions 

en matèria de drets laborals. 

La síndica recorda que l’Administració ha de vetllar per unes condicions laborals 

dignes i l’Ajuntament caldria que estès amatent a aquesta situació promovent, d’una 

banda, les inspeccions laborals per tal de detectar situacions irregulars, i de l’altra, un 

compromís de l’empresariat per generar ocupació de qualitat. 

6- Accés gratuït als recintes municipals que són patrimoni cultural. La síndica 

recomana l’Ajuntament que faciliti l’accés gratuït als barcelonins i barcelonines, sense 

que se s’hagi de fer cap tramitació prèvia com s’ha de fer ara, en els recintes 

municipals que són patrimoni cultural, com el Park Güell i el Castell de Montjuïc, i 

sense que això hagi d’anar en detriment de les mesures de protecció patrimonial que 

aquests espais precisen. Aquest suggeriment amplia el que va emetre la síndica fa uns 

dos anys, arran d’una actuació d’ofici pel tancament del Park Güell, quan va proposar 

garantir l’accés lliure als menors d’edat i a tots els titulars de la targeta rosa, obrir el 

parc gratuïtament en dates significatives, com les festes de la Mercè o de Gràcia, i 

garantir l’accés lliure per a tothom en l’horari de menor concurrència. 

   

Amb la decisió de cobrar entrada per accedir al Park Güell o el Castell de Montjuïc, 

l’Ajuntament ha limitat l’accés i el dret a gaudir d’aquest patrimoni a la ciutadania. Si bé 

és cert que el consistori ha posat en marxa el servei Gaudir Més, que permet l’accés 

gratuït als dos espais, aquest no és automàtic, sinó que requereix una tramitació 

prèvia que obliga a l’interessat a anar a una Oficina d’Atenció Ciutadana a donar-se 

d’alta. 

Vilà considera que la necessària limitació d’accés als espais per la preservació dels 

mateixos es pot aconseguir per altres vies, com la limitació del nombre de visites 

diàries i/o facilitar entrades amb antelació sense que hagi de ser necessari el 

pagament de l’entrada. 

7- Sostenibilitat i equilibri. La síndica recomana l’Ajuntament la creació d’espais 

d’escolta activa als barris per anar ajustant les mesures necessàries que facin possible 

la sostenibilitat del turisme en equilibri amb les característiques de cada territori. En 

aquest sentit, Vilà demana l’Ajuntament que posi especial atenció a resoldre qüestions 

com la mobilitat turística, l’impacte mediambiental, la contaminació acústica, els usos 

de l’espai públic i els problemes de convivència i incivisme. 

Sobre la mobilitat vinculada al turisme, la síndica creu que cal promoure la 

pacificació del trànsit en especial en zones de major atractiu turístic i zones de 

vianants per garantir el dret a la tranquil·litat dels residents. Així, per exemple, s’han 



traslladat fora de la Via Laietana les parades d’autocars turístics i s’han introduït 

millores a la Sagrada Família, impedint l’estacionament a tocar de la basílica.   

Pel que fa a l’impacte mediambiental vinculat al turisme, la síndica suggereix vetllar 

de forma eficaç per garantir la qualitat mediambiental de la ciutat i posa especial 

èmfasi en els creuers que arriben al Port de Barcelona. La ciutat s’ha convertit en un 

dels principals punts de destinació dels creuers i això genera, segons diferents entitats 

veïnals i ecologistes, altes quantitats de contaminants tòxics a l’aire perquè mentre 

estan atracats al Port mantenen els motors encesos perquè els serveis que hi ha al 

vaixell funcionin. En opinió de Vilà, és important que les autoritats estudiïn el tema i 

publiquin els resultats obtinguts. 

En els darrers anys, els usos de l’espai públic han canviat en espais rellevants de la 

ciutat. Llocs com la Rambla, el Born o els entorns de la Catedral en serien un exemple, 

ja que han esdevingut emplaçaments d’ús turístic i on les expressions socials, culturals 

i les activitats econòmiques i residencials que s’hi havien portat a terme han estat 

substituïdes per altres més globals, poc singulars i uniformitzadores. 

Un altre element que contribueix a aquesta transformació dels usos de l’espai públic 

ha estat la gran proliferació de vetlladors als carrers i places de la ciutat. L’activitat 

econòmica és clau per les administracions, però cal prestar especial atenció al 

desequilibri que es produeix en molts punts de Barcelona, quan la cessió de l’espai 

públic al sector privat en condiciona els usos i canvia dinàmiques. 

La síndica recorda en el seu informe que el paisatge urbà és un valor ambiental 

jurídicament protegit i que l’espai públic hauria de ser un espai acollidor que ofereixi a 

la ciutadania i als visitants les condicions adequades per tal que s’hi puguin 

desenvolupar  els seus usos amb normalitat. Les actuacions de la Guàrdia Urbana, els 

serveis de neteja, manteniment o l’enllumenat poden tenir una incidència molt 

important i esdevenir cabdals en la configuració dels usos de l’espai públic. 

La contaminació acústica, especialment motivada per la concentració de persones a 

l’espai públic, i els problemes de convivència i incivisme vinculats a l’oci nocturn i al 

turisme són dos motius importants de queixa. Entre les recomanacions que Vilà fa a 

l’Ajuntament per solucionar aquestes qüestions hi figuren dotar a la ciutat dels 

mecanismes de control suficients per tal de poder aplicar la normativa garantint la 

inspecció necessària i la gestió eficaç de les mesures que se’n deriven, i definir i 

actualitzar de forma participativa el pla d’usos de cada barri. 

 

La síndica va decidir obrir aquest estudi el 26 d’agost de 2014, arran de les múltiples 

queixes i consultes de veïns i veïnes i entitats havien fet arribar a la Sindicatura en 

relació a l’impacte del turisme. Al llarg d’aquests mesos es van sol·licitar informes a 

diferents regidories, departaments i districtes de l’Ajuntament. També es van mantenir 

reunions amb tots els grups municipals, Turisme de Barcelona, Barcelona Activa, 

sindicats (CCOO i UGT) i representants de sectors empresarials i comercials de la 

ciutat, com el Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme, el Gremi d’Hotels de 

Barcelona i l’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona. La síndica i part del seu 

equip també van assistir, entre altres cicles i trobades, a les jornades “Barcelona, ciutat 



i turisme, promogudes per l’Ajuntament de Barcelona, i a l’audiència pública sobre 

turisme celebrada a la Biblioteca Jaume Fuster.    

 

 

 


