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LA SÍNDICA VALORA POSITIVAMENT LA SUSPENSIÓ DE 

LLICÈNCIES PER A HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC A BCN, 

PERÒ CREU QUE S’HAURIA D’HAVER ACTUAT ABANS 
 

Vilà demana a l’Ajuntament que tingui en compte en la regulació que prepara les 

recomanacions que ha fet:  limitar el nombre de llicències per evitar la reducció de 

l’oferta de pisos de lloguer pel veïnat, establir un control d’usuaris i introduir 

fórmules tributàries específiques   

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, valora molt positivament la 

suspensió de llicències d’inici d’activitat per a habitatges d’ús turístic durant un any 

(prorrogable a un altre) en les zones de la ciutat on hi havia més demanda (tot l’Eixample, 

i alguns barris de Gràcia, Horta-Guinardó, Sant Martí, Sants-Montjuïc i Sarrià-Sant 

Gervasi). Vilà creu que era urgent que l’Ajuntament posés en marxa una mesura d’aquest 

tipus per preservar els usos residencials i evitar més problemes de convivència, però creu 

que s’hauria d’haver actuat abans, ja que el nombre d’habitatges d’ús turístic a la ciutat ha 

crescut en excés els darrers anys. 

 

Actualment, Barcelona té 7.854 d’habitatges d’ús turístic legalitzats, el triple que fa quatre 

anys. Segons Vilà, es tracta d’una xifra massa elevada, que representa al voltant de l’1% 

del total d’habitatges principals de la ciutat i és inclús superior al nombre d’habitatges de 

protecció oficial en règim de lloguer que administra el Patronat Municipal de l’Habitatge 

(uns 6.000). En el seu darrer informe, Vilà fa constar que tants habitatges d’ús turístic 

suposen la destrucció d’habitatges per a ús residencial, principalment de lloguer, del que 

la ciutat està molt necessitada. 

 

Un dels aspectes que més valora la síndica del pla de l’Ajuntament, juntament amb 

l’atenció preferent que es vol donar als problemes de convivència i a la persecució de 

l’activitat no legalitzada, és la intenció de crear una regulació específica a Barcelona. En 

aquest sentit, Vilà recorda quines són les recomanacions que va fer, ja l’any 2011, al 
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Consell Plenari perquè les tingui ara en consideració, tal com sembla que està previst fer 

amb la ubicació dels habitatges en edificis exclusius: 

 

 

1- Elaborar una planificació ponderada que limiti el nombre de llicències en 

funció de les característiques dels barris per evitar la desnaturalització 

d’aquests i la reducció de l’oferta d’habitatge veïnal de lloguer, i aplicar-la en 

els plans d’usos. 

 

2- Preveure en la futura regulació municipal que les llicències d’ús com a 

habitatge turístic siguin temporals i revocables en cas d’infracció 

administrativa greu. 

 

3- Instaurar en consideració a la rendibilitat econòmica d’aquesta activitat, dins el 

marc legal, possible fórmules tributàries específiques que repercuteixin 

directament en la Hisenda municipal. 

 

4- Preveure la ubicació d’habitatges d’ús turístic en edificis exclusius, o en 

locals comercials previ canvi d’ús. 

 

5- Establir un sistema de control d’usuaris dels habitatges d’ús turístic 

anàleg al dels hotels i que els serveis d’inspecció dels districtes puguin 

controlar-ne la situació. 

 

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

titular de la llicència i els usuaris pels perjudicis i les infraccions de les 

ordenances municipals. 

   

 

 

 


